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RASISMUS

REDAKCE?!

NE, poukázali jsme
na pravdu...

Foto: archiv TV Nova

Prostějov/mls

První gay ve Výměně manželek a rodák z
Prostějova Petr Kučera perfektně zvládl neznámé prostředí, tři děti i náročný chod domácnosti. Zdeňka Soušková z Kralic na Hané ve
VyVolených má za (nebo ještě před?) sebou
„románek“ se svalnatým Thomasem. Přesto se
Zdeňka po pár sklenkách pustila do divokého líbání s lesbičkami Pavlínou a Mirkou. Experti ze
sázkové kanceláře Fortuna navzdory tomu právě
ji tipují jako hlavní favoritku celých VyVolených...
Jak je vidět, Prostějované v populárních reality
show p
prostě umí chodit!

Foto: www.iprima.cz

Pondělí

více se dočtete na straně 3

Prostějov/mik - Jste rasisté a podněcujete rasovou nesnášenlivost! S tou fotografií , kdy jste
změnili Číňana na Roma, jste to přepískli! Až
takové vzkazy se hrnuly v uplynulých dvou
týdnech na adresu redakce Večerníku ze strany
policie, romských organizací, společností na
ochranu lidských práv a kupodivu i celostátních médií. Těm všem se staly trnem v oku naše
reportáže zveřejněné před dvěma týdny pod
titulkem „Cikánské útoky se množí“ aneb „Rasismus naruby“. Kupodivu všechny zajímala
samotná koláž, která byla „jen“ ilustračním
doprovodem jinak závažného textu, nikoliv
samotné události, které se v Prostějově staly.
Inu, mediální vlna a přebírání článků je hrozný
nešvar...
Naše články, v nichž jsme poukázali na
dva konkrétní případy slovního i fyzického napadení právě s rasovým podtextem a
vyhrožování smrtí ze strany pachatelů romské
národnosti, si přečetlo na webových stránkách
Večerníku neuvěřitelných dvacet tisíc lidí, další
desítky tisíc čtenářů ho prostudovaly v tištěném
vydání.
A masovému množství čtenářů odpovídaly
také reakce. Zatímco v celostátních diskuzních fórech, a také na webových stránkách

Večerníku, se nás devadesát procent občanů
zastávalo a na současné zvyšující se násilí
Romů mělo stejný názor, zbytek „rádoby
pseudohumanistů“ kauzu odsoudil a někteří
dokonce obvinili redakci z rasismu! Také
prostějovská policie se nechala slyšet, že problém zbytečně zveličujeme, protože romskou
kriminalitu strážci zákona údajně drží na
uzdě...
Neskutečnou hysterii vůči pojetí zpovědi dvou
obětí romské kriminality Večerník zaznamenal
především u pražské organizace Romea, stejně
tak u brněnské společnosti na ochranu lidských
práv. Naše redakce však neměla v úmyslu
vyvolávat jakoukoliv hysterii, či dokonce rasovou nesnášenlivost, ale „pouze“ na konkrétních
případech poukázat na vzrůstající násilí pramenící z řad menšinové komunity. A také upozornit na takzvaný rasismus naruby i v jiných
oblastech současného života v Prostějově.
Jaké jsou názory na celou kauzu, při které se
během uplynulého týdne dostal Večerník do
čela zájmu celostátních médií? A co vůbec
bylo důvodem, že do redakce volali novináři
ze serverů jako idnes.cz, novinky.cz, Lidových
novin i rádia Impuls? A jak bude naše redakce
reagovat?
To se dočtete na straně 13!

INZERCE

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008

6

æÛ&¼ÊÂ)¿ÆíéæÙÚÜ !

îîî¥çéæăëÜïçéæêëÜáæí¥Úñ
î
582 346 300

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Vytáhli na něj nůž!
Hádka v prodejně vznikla
zmařením krádeže. Dvojice
podezřelých z krádeže se předminulou neděli 1. září dohadovala s prodavačkou. Té se
zastal náhodný zákazník. Výtečníci mu začali vyhrožovat.
Křičeli na něj a měli vytáhnout
nůž. Tímto se snažili muže
zastrašit. Po incidentu nasedli
do vozu a odjeli. Jeden z nich,
a to šestnáctiletý hoch, nebyl
pro personál obchodu neznámou osobou. Krádeží se měl
p
p
dopouštět
opakovaně.
Událost
byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.

Muž na lešení
Předminulý čtvrtek 29. srpna
v podvečer byl spatřen za
plotem prostějovského zámku na lešení neznámý muž.
Strážníkům uvedl, že se zde
jen prochází. Po kontrole objektu nebylo nezjištěno žádné
poškození. Zmíněná osoba,
která byla jednoznačně pod
vlivem návykové látky, místo
po vykázání opustila. Muž je
podezřelý z přestupku, a to
neoprávněného užívání cizího
majetku.

Nechtěl uklidit
V pátek 30. srpna před půlnocí
přistihla hlídka dvaadvacetiletého mladíka, jak rozkopává
papírovou krabici u odpadkového koše a huláká. Výzvu
hlídky k odklizení nemínil
respektovat. Strážníci mu udělili blokovou pokutu ve výši
jednoho tisíce korun. Jelikož
s tímto nesouhlasil, událost pro
podezření z rušení nočního
klidu, znečišťování veřejného
prostranství a neuposlechnutí
výzvy úřední osoby byla postoupena správnímu orgánu.
Zde dotyčnému hrozí pokuta
do pěti tisíc korun.

Obtěžoval prodavačku
Skupina mladých lidí se předminulou sobotu 31. srpna
v časných ranních hodinách
vracela ze zábavy a cestou
navštívila rychlé občerstvení. Jeden z nich se k ženě
u okénka choval nevhodně,
když ji častoval nemístnými poznámkami. Proto se
do dění vložil zaměstnanec
provozovny. Situaci chtěl
zklidnit, tak vyšel za ním na
ulici. Mezi dvojicí došlo nejprve k slovnímu napadání.
Po hádce zašel zastánce do
obchodu pokračovat v práci.
Opilý mladík vešel za ním,
uvnitř bouchal pěstmi do
stolu a jeho agresivní chování se začalo stupňovat. Nato
mu ochránce ženy nastříkal
pepřový sprej do obličeje,
což poškozený oznámil na
linku 156. Lékařské ošetření
nepožadoval, zasažené oči
si vypláchnul vodou. Celá
událost byla předána správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití.

Synek se zatoulal
Rodiče ztratili synka v davu.
Předminulou neděli 1. září
před osmnáctou hodinou bylo
sděleno od pracovníka hasičské stanice nalezení malého
chlapce. Strážníci si hocha převzali. Mezitím rodiče malého
cestovatele zkontaktovali hlídku na náměstí. Ani ne tříletý
chlapec zakrátko skončil v jejich rukou. Vše dobře dopadlo,
ale přece jen by měli dospělí
na tak malé děti více dohlížet
a nedopustit možnost osamoceného cestování.
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Romští zlodějíčci přišli na novou FINTU

ČERNÁ KRONIKA

Fantazie zlodějíčků skutečně nezná mezí! Denně
a denně vymýšlejí různé fígle jak někoho okrást,
oloupit nebo podvést. Své o tom ví prodavačka
z trafiky na hlavním nádraží v Prostějově. Žena
v pátek upozornila Večerník na novou fintu, se kterou na její kolegyni vyrukovali dospělý Rom a s ním
i jedenáctiletý chlapec...

Chvilková
nepozornost
u jednoho z prostějovských
supermarketů stála jednapadesátiletou paní kabelku. Neznámý pachatel využil příhodné
chvilky a v okamžiku, kdy
žena dávala nákup do vozidla,
jí kabelku vzal. Poškozená v ní
měla peněženku s penězi a platební kartou, mobilní telefon,
sluneční brýle a osobní doklady. Způsobil jí škodu za dvacet
a půl tisíce korun.

„Okradl nás jedenáctiletý kluk,“ postěžovala si trafikantka z nádraží

Prostějov/mik
„Případ se stal už pětadvacátého července, původně jsem jej
nikomu nechtěla říkat. Ale po
přečtení článku ve Večerníku
o zvyšující se kriminalitě romského etnika a takzvaného rasismu naruby jsem se rozhodla
vás kontaktovat a svěřit se také
s vlastním zážitkem i neblahou
zkušeností. Už se s tím přece
musí něco dělat...,“ poznamena-

la na začátku našeho setkání prodavačka z trafiky, která si prožila
nepěkný zážitek. Z důvodu své
bezpečnosti nás také požádala
o nezveřejňování jména, které je
k dispozici v redakci.
„Službu měla má kolegyně. Do
trafiky přišel muž snědé pleti,
od vidění ho znám, bydlí tady
kousek na ´Husáku´. Občas
k nám do trafiky přijde a nakoupí větší množství cigaret, které
pak posílá své manželce do

kriminálu. Přišel i onoho pětadvacátého července, i s malým
jedenáctiletým klukem, s tím, že
chce tři kartony cigaret. Zatímco
mu je kolegyně naskládala na
pult, požadoval ještě větší balení
tabáku. Pro něj ale musela prodavačka za roh do skladu. Když
se vrátila, tři kartony cigaret
byly pryč a s nimi i jedenáctiletý zlodějíček. Muž dělal, že ho
nezná, přičemž bylo jasné, že se
kolegyni snažil odlákat, aby to
cikáně mohlo nerušeně krást,“
popsala Večerníku žena z trafiky
na hlavním nádraží.
Sehraná dvojice dobře věděla,
co dělá. Jedenáctileté dítě totiž
nemůže být za krádež stíháno.
„Přesně toto nám řekli policisté.
Přestože si vzali kamerový záznam, na kterém je jasně vidět

Šup a je tu lup! Přesně takhle vyskládala trafikantka cigarety na
pult. A to neměla dělat, romský klučina je sbalil a utekl. Nehrozí mu
vůbec nic…
Foto: Michal Kadlec
kluka, jak si z trafiky odnáší
cigarety, celý případ se zřejmě
odloží a nám nikdo bezmála
dvoutisícovou škodu neuhradí,“ pokrčila bezradně rameny
trafikantka. Jak ještě dodala,
policisté sepsali úřední záznam
o případu s tím, že do třiceti

Výrobce pervitinu obviněn! STRACH O ŽIVOT
Drogu vařil z volně
dostupných léků

Prostějov/mik - Prostějovští
kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého
muže většinové komunity
z Prostějova, kterého obvinili
ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Muži
teď hrozí až pětiletý kriminál.
„Na základě operativního šetření kriminalisté zjistili, že
tohoto protiprávního jednání
se měl muž dopustit od června
letošního roku do začátku září
v jednom z rodinných domů
v Prostějově. Nejméně ve dvou
případech vyrobil z volně prodejného léku přesně nezjištěné
množství pervitinu. Ten následně poskytl za protislužbu dalším

nezjištěným osobám,“ uvedla
podstatu přečinu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci. Jak dodala, uprostřed
minulého týdne mu kriminalisté
sdělili právě obvinění ze spáchání přečinu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy, za který mu, v případě
prokázání viny, hrozí trest odnětí
svobody v rozmezí od jednoho
roku do pěti let. „Zařízení varny
a prekursory obviněný kriminalistům dobrovolně vydal. Tyto
byly zajištěny jako věci důležité pro trestní řízení. To je v tuto
chvíli proti jednatřicetiletému
muž vedeno na svobodě,“ dodala Urbánková.

ze soudní síně...

Prostějov/mik - Prostějovští policisté řešili v průběhu
uplynulého týdne v našich
končinách poměrně nebývalý případ týkající se podezření ze spáchání přečinu
nebezpečného pronásledování. Na policii se totiž obrátila zoufalá žena, která se
cítila být ohrožena na životě
bývalým manželem!
„Muž středního věku od dubna
letošního roku neustále vyhledá-

dní, tedy do 25. srpna dají vědět
o závěrech šetření. Doposud se
tak ale nestalo...
Tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci
Irena Urbánková se už v pátek
odpoledne nestihla Večerníku
k případu vyjádřit.

oval
ž
ě
t
b
o
Muž
lku“
„bejva

val blízkost bývalé manželky.
Pořád ji kontaktoval prostředky elektronické komunikace,
prozváněl ji, posílal sms zprávy,
obtěžoval boucháním na dveře
a okna domu a zásoboval výhrůžnými dopisy. U ženy vzbudil
důvodnou obavu o život a zdraví
a tak vše oznámila na policii,“
potvrdila Večerníku případ Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie ČR
v Olomouci.

Muž si ve zkráceném přípravném řízení vyslechl od prostějovských policistů sdělení
podezření ze spáchání přečinu
nebezpečného pronásledování. „V případě prokázání viny
a odsouzení mu hrozí až roční pobyt za mřížemi,“ uvedla
mluvčí krajské policie.

Seniorka nezamkla dům, přišla o statisíce!
Prostějovsko/mik - Vlastní neopatrnost připravila stařenku
o její úspory. Seniorka nahrála
zloději, který jí z domu ukradl
statisíce korun.
„Neznámý pachatel v pondělí
kolem poledne v malé obci na
Prostějovsku využil chvilkové

nepozornosti osmasedmdesátileté seniorky, která na okamžik
vyšla před dům, nezamkla a nechala pravděpodobně otevřené
dveře.Neznámýzlodějtohovyužil,
v nestřeženém okamžiku do
domu vešel a z jedné z místností
ukradl peníze. Paní způsobil ško-

du v řádu statisíc korun,“ uvedla
ke krádeži Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
V případě zjištění pachatele mu
za oba přečiny hrozí trest odnětí
svobody v rozmezí od jednoho
roku do pěti let.

Prodejce smrtícího alkoholu podniká vesele dál
Richard Ozanič, Michal Burget a Jaroslav Cifr stanuli před soudem!

Někteří lidé jsou fakt „hovada“! „Je mi jedno jestli někdo zemře, hlavně, že na tom vydělám balík...“ Tak
by se dala shrnout filozofie prodejců pančovaného alkoholu. Na otravu metanolem zemřelo v celé
České republice dvaačtyřicet lidí, řada dalších se
dodnes potýká s trvalými následky. Umírat mohli i lidé
v Prostějově. Podle důvěryhodného svědectví majitelů prostějovské hospody „U Klokana“ jim prudký jed
přimíchaný do rumu dodával Jaroslav Cifr z Oseku
nad Bečvou. Přes jasné důkazy tento „vystajlovaný”
blonďák svoji vinu u soudu popíral. A to není vše!
Stále podniká jako distributor alkoholu, zastupuje přitom ostravskou firmu Bern star...
Prostějov/mls
S nevídanou upřímností promluvili v úterý u prostějovského
soudu bývalí spolumajitelé hostince „U Klokana“ v Prostějově.
Richard Ozanič a Michal Burget
svorně přiznali svůj podíl viny
na otravě dvou svých zákazníků.
„Od našeho obchodního zástupce
Jaroslava Cifra jsme bez dokladu

odkupovali rum v šestilitrových
kanystrech. Některé barely neměly ani kolek ani etiketu. Litr rumu
nás tak přišel na necelých sto
dvacet korun, s dokladem by byl
o osmdesát korun dražší. V prodeji tohoto podezřelého alkoholu
jsme pokračovali i po prohibici,
tedy v době, kdy každý tvrdý alkohol musel mít rodný list. Ten, který jsme nabízeli, přirozeně žádný

rodný list neměl,“ shodli se ve své
výpovědi oba obžalovaní. Nutno jim ke cti, že mluvili upřímně
a nic, lidově řečeno, nezatloukali.

Zfetovaný v autě
Předminulou neděli 1. září kolem druhé hodiny ráno kontrolovali policisté v Olomoucké
ulici řidiče vozidla Opel Corsa.
U dvacetiletého muže provedli
dechovou zkoušku, která byla
negativní, zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní na marihuanu. Muži zákona
mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.
Nyní je podezřelý ze spáchání
přestupku.

Sprejer na nádraží
Ze spáchání přečinu poškození cizí věci je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který předminulou neděli 1. září nastříkal
na železniční vagon odstavený
na nádraží v Nezamyslicích
barevný obrazec. Přesná výše
škody nebyla zatím stanovena.
Pachateli v případě dopadení
hrozí jeden rok vězení.

Sklepní zloději
Někdy v čase od 30. srpna do
3. září došlo k vloupání do
uzamčené sklepní kóje domu
ve Fanderlíkově ulici. Zatím
neznámý pachatel z ní ukradl pánské horské jízdní kolo
za dvacet tisíc korun. V noci
z pondělí 2. na úterý 3. září
pak došlo k vloupání do jedné
z chat v Držovicích. Pachatel
vnikl do uzamčeného sklepa
chatyy a vzal sekačku na trávu
a motorovou pilu. Škoda byla
vyčíslena na pět tisíc korun.

Taška je fuč

Za vším stála
hamižnost i naivita
Nad otevřeností Burgeta s Ozaničem se ale na druhou stranu
doslova tajil dech. Oba muži totiž
nebezpečný alkohol veřejně nabízeli i v době, kdy dobře věděli,
že na otravu metanolem umírají
další a další lidé. Vylít ho prostě
nedokázali. Byl totiž lacinější
a měli z něj vyšší zisk. A tak jej
pouze přelévali do prázdných
lahví od rumu z prostějovské Palírny u Zeleného stromu. Nejenže klamali své zákazníky, navíc
je klidně mohli i zabít. Cožpak si
toto riziko vůbec nepřipouštěli?!
„Věřili jsme našemu obchodnímu zástupci, že rum, který nám
dodává v kanystrech, je nezávadný. Začali jsme ho tímto způso-

Obehraná písnička

Místo činu. Ve známém hostinci U Klokana se rozléval rum obsahující metanol, následkem jeho popíjení dva štamgasti skončili
v nemocnici, ostatní hosté měli velké štěstí. Foto: Martin Zaoral
bem odebírat už v únoru. Více jak
půl roku se nic nestalo, nikdo nepoznal rozdíl, pili ho i lidé z naší
rodiny. Využili jsme ho například
na pečení při oslavě mých padesátin,“ vysvětloval před tribunálem Richard Ozanič. Ostatně tato
slova pronesl již bezprostředně
po vypuknutí „prostějovské metanolové aféry“ v redakci Večerníku, který s ním mě jako jediné
periodikum otevřený exkluzivní
rozhovor. Doslova legendární
hospodu ovšem po patnácti letech „pustil“ a nedávno začal pracovat jako lakýrník. Jeho kolega

Michal Burget „klokana“ stále
provozuje.
Jak bylo již zmíněno, kromě otevřeného přiznání ke cti oběma
obžalovaným nepochybně slouží
i to, že poté, co jejich štamgasti skončili v nemocnici, se jim
oběma omluvili a za oba zaplatili
i poplatky za pobyt ve zdravotnickém zařízení. Přesto z toho zatím
vyvázli hodně lacino. Za léčení
obou otrávených mužů po nich
pojišťovna požaduje přes dvěstě
tisíc korun...
Co na to distributor? A jaké padly
tresty? Nalistujte stranu 6!

po kvartetu hledaných

Ve středu 4. září odpoledne
došlo na parkovišti u benzínové čerpací stanice v Brněnské
ulici ke krádeži tašky z vozidla.
Poškozený pravděpodobně neuzamkl auto, ve kterém nechal
na zadním sedadle odloženou
tašku. Neznámý zloděj toho využil a v nestřeženém okamžiku ji
vzal. Byl v ní firemní notebook,
peněženka s penězi, platební kary, doklady
y
tou,, osobními doklady,
k vozidlu a dalšími věcmi. Škoda byla vyčíslena na 33 000
korun.

Okradená spala
V noci ze středy 4. na čtvrtek
5. září došlo v jednom z rodinných domů v Prostějově
ke krádeži kabelky. Zatím neznámý pachatel do něho vnikl
uzamčenými hlavními dveřmi
a z chodby ukradl volně odloženou kabelku, zatím co její majitelka spala. V kabelce kromě
peněženky s penězi byly osobní
doklady, písemnosti osobního
charakteru a platební karty. Celková škoda byla vyčíslena na
dvěstědvacet korun.

Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie
žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali
kterékoliv oddělení Policie
ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

inzerce

JAKUB KELLNER

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

ALOIS NAVRÁTIL

ERVÍN ČUREJA

se narodil 4. března 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. března 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří mezi 165
až 168 centimetry, má hnědé oči
a střední postavu.

se narodila 17. června 1992
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
21. srpna 2013. Její zdánlivé stáří je 21 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči
a černé vlasy.

se narodil 27. července 1944
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 31. ledna
2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 65 do 70 let, měří
mezi 170 až 175 centimetry, má
hubenou postavu a šedivé vlasy.

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 11. srpna 2009.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 170
až 173 centimetry, má střední
postavu a černé vlasy.
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MUŽ OTRÁVENÝ METANOLEM:

„MYSLEL JSEM, ŽE MNĚ BLBNE TELEVIZE!“

Místo neštěstí. Na tomto železničním přejezdu došlo ve čtvrtek
ráno ke zbytečné tragédii.
Foto: Michal Kadlec

Svědci: „Iveta si sedla na kolej!“
Neopatrnost, plánovaná sebevražda nebo čin zoufalé bezdomovkyně pod vlivem alkoholu? O příčině
tragédie, ke které došlo ve čtvrtek 5. září po ránu na
železničním přejezdu v ulici Pod Kosířem nedaleko
místního nádraží v Prostějově, policie zatím nemá jasno. Jisté je pouze to, že dvaačtyřicetiletou ženu právě tady smetl vlak. Bezdomovkyně bohužel neměla
šanci přežít! Proč a za jakých okolností se nešťastná
tragédie stala, se právě v těchto dnech zjišťuje...
Prostějov/mik
„Ve čtvrtek pátého září krátce před půl osmou ráno došlo
na železniční trati v blízkosti
přejezdu na ulici Pod Kosířem
v Prostějově k tragické událos-
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ti. Projíždějícím vlakem zde
byla sražena dvaačtyřicetiletá
žena, která se nacházela těsně
u kolejí. Strojvedoucí již nestačil střetu zabránit. Žena při nárazu utrpěla zranění neslučitelná se životem, kterým na místě

podlehla. Okolnosti této tragické události policisté zjišťují,“
sdělila médiím Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci. Jak dodala, s největší
pravděpodobností se jednalo
o sebevraždu.
Ovšem jak Večerník přímo
na místě od svědků zjistil,
nebohá žena si život nevzala
zřejmě úmyslně! „Ivetu tady
znal každý, chodila i do obchodu na rohu Martinákovy ulice.
Občas si něco vyžebrala, neboť
za jediný den byla schopna vypít dva až tři litry krabicového
vína. Žila s přítelem, přespávali všude, kde se dalo. Den

před tím neštěstím jsem Ivetu
potkal, měla obličej samou
modřinu. Určitě ji někdo zmlátil,“ svěřil se Večerníku se svým
svědectvím člověk, který dvaačtyřicetiletou bezdomovkyni
znal.
„Co se týká té tragédie, podle
známých, kteří neštěstí viděli,
byla Iveta v to ráno dosti opilá.
Údajně přecházela koleje, přičemž na jednu z nich si sedla
a začala si balit cigaretu. Musela být fakt úplně namol, protože ani neslyšela přijíždějící
vlak,“ dodal muž.
Co dodat? Ať už okolnosti
tragédie byly jakékoliv, ženě
už nic život nevrátí...

Prostějov/mls - Málem kvůli hlouposti a chamtivosti
hostinských společně s jedním „obchoďákem“ zemřel.
Nalili mu totiž rum s metanolem! A přestože dodnes
kvůli tomu špatně vidí, může
si říkat, byl jsem šťastnější,
než ti, co to nepřežili vůbec...
Přesto všechno devětačtyřicetiletý Jan P. na hostinec
„U Klokana“ nedá dopustit a stále je jeho pravidelným hostem. Jak u prostějovského soudu (čtěte na
straně 2 - pozn.red.) popsal
chvíle, kdy mu hrozilo, že
zemře?
„U Klokana jsem byl ve
čtvrtek, v pátek i v sobotu
dopoledne. Vlastně tam kromě pondělí chodím každý
den vždycky po práci. Ten
týden to bylo jako vždycky,
dal jsem si nějaké to pivo
a asi tak pět panáků rumu
možná víc. Dřív jsem kromě
rumu pil i zelenou, ale toho
jsem po prohibici nechal. Už
v pátek mi ale bylo nějak
divně, tak jsem si dal malého frťana slivovice. Trošku

to pomohlo,“ začal popisovat své první příznaky
otravy Jan P. s tím, že následovaly doslova muka...
„V sobotu jsem přišel domů
z hub a začaly se mi ztrácet

mě pustili domů. To už se mi
vidění trošku zlepšilo. Dodnes ale vidím rozostřeně,“ dodal Jan P., kterého prý vůbec
nenapadlo, že by mu zrovna
U Klokana mohli prodat něco
špatného. „Nalévali to z flašky
od Starorežné, ale kdo to
dodává, to mě nezajímalo,“ okomenh
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pán, který s ním
„U Klokana“ pil a posléze
také skončil v nemocnici. Ten
barvy. Když jsem se díval na však byl výrazně stručnější.
televizi, obraz byl černobílý. „Dal jsem si pivo, rum a bylo
Myslel jsem, že už mi televi- hotovo...,“ vypověděl Ivo L.
ze blbne nebo co... Pak byly Oba kamarádi však na Klov pokoji bílé stěny, i když kana nezanevřeli. Přestože
jsem je sám před časem malo- chybělo málo, aby kvůli neval na zeleno. Tak to bylo ce- legálnímu chlastu už nebyli
lou neděli a v pondělí už ko- mezi živými, tak do své oblem mě byla jenom bílá mlha. líbené hospůdky stále praviDcera mě odvezla k lékařce delně míří. „Ceny rumu se
a ta mě poslala do nemocni- zde od té aféry nijak nezměnice,“ uvedl dále muž. „Tam ly,“ vysvětlil jeden z důvodů
jsem si poležel týden a pak Jan P.

Zpřístupnění radniční věže se vyplatilo. O atrakci je obrovský zájem
Možnosti podívat se na Prostějov z výšky využilo vloni 15 158 lidí
Návštěvníci našeho města a pochopitelně i samotní
Prostějované mají už dva roky možnost shlédnout
na město a široké okolí z prostějovské radniční věže.
Dlouhá léta se vedly spory o tom, jestli veřejnosti vůbec
radniční věž zpřístupnit a za jakých okolností. Nakonec
radní rozhodli o šestimilionové investici, která zaručila
hlavně bezpečný výstup nahoru do věže i zajistila
její vybavení. A tak ohromnou turistickou atrakci zprovoznilo město přesně 5. září 2011. Během loňského
roku se pohledem na Prostějov z výšky šestačtyřiceti
metrů pokochalo přes patnáct tisíc lidí, letošní čísla pak
mají být minimálně jednou tak vyšší... Zpřístupnění této
památky je navíc podpořeno dotací z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Prostějov/mik
Celková výška radnice je šestašedesát metrů a hlavní vnitřní
vyhlídka je umístěna ve výšce
o dvacet metrů nižší. „Ve věži
můžete zhlédnout expozice z historie i současnosti radnice a hodinový stroj. Výhled na město rovněž zprostředkovávají čtyři web
kamery. Tyto záběry jsou umís-

těny i na internetových stránkách
města,“ poskytla základní údaje
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova.
Oprava radniční věže začala
na jaře roku 2011 a tato secesní
chlouba města pocházející z roku
1914 byla již 5. září téhož roku
otevřena prvním návštěvníkům.
Zájem o vyhlídku čtyřmi dalekohledy byl obrovský. „Rekon-
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strukcí věže nově vznikly čtyři
expozice. Galerie radnice, která
upozorňuje na stavební vývoj
radnice, Hodinový stroj s mechanismem, Kepkova síň, která se
věnuje životu a dílu Karla Huga
Kepky, autora radnice a poslední ze čtyř expozic je Venkovní
vyhlídka, kde jsou umístěny
panely se stavebním vývojem
města. Výhled na město je situován z výšky třiačtyřiceti metrů
z venkovní vyhlídky ze čtyř
balkonů. Nejvyšší vyhlídka je
pak možná i ze šestačtyřiceti

Říjen
Září

Prosinec
Listopad

metrů. Z nejvyššího bodu věže,
to znamená ze šestašedesáti
metrů, je výhled přenášen prostřednictvím webových kamer
na internetové stránky města
a na LCD monitory umístěné
v prostorách radnice. Ty zároveň slouží jako upoutávka
k návštěvě radniční věže,“ doplnila další podrobnosti vedoucí kanceláře primátora Jaroslava Tatarkovičová.
Zajímavé je i to, že radní původně zamýšleli prohlídku
věže a vyhlídku z ní zpoplatnit.

Vstupné mělo být zavedeno od ledna 2012, platilo
se však pouhé dva týdny.
„Poté se vedení města přiklonilo k myšlence zrušit vstupné a tím ještě více podpořit
návštěvnost věže,“ objasnila
Jana Gáborová s tím, že k tomuto kroku mohlo město sáhnout i díky významné dotaci
z Regionálního operačního
programu Střední Morava,
který na rekonstrukci radniční
věže přispěl, čímž bylo vyloučeno, aby opravenou věž využívalo ke komerčním účelům.
Jak již bylo řečeno, v roce
2012 využilo možnost podívat se na Prostějov z výšky
přes patnáct tisíc lidí. Přestože
letošní čísla návštěvnosti radniční věže nejsou ještě známy,
podle neoficiálních informací
se předpokládají na základě razantního nárůstu zájmu o tuto
atrakci až dvojnásobná čísla...
Takže, neváhejte a navštivte
radniční věž. Určitě to stojí
za to!

Kralická rodačka ve vile láme srdce mužům i ženám

Expert Fortuny: „Slečna Soušková VyVolené vyhraje!“
Po stopách
vyvolené
Zdeňky
Prostějov/mls - Čtyřiadvacetiletá Zdeňka Soušková z Kralic
na Hané se pěkně vybarvila!
Na svojí cestě za pěti miliony
korun, které získá vítěz „primácké“ reality show VyVolení,
je ochotná udělat téměř cokoliv. Po hodně odvážném flirtu
se svalovcem Thomasem rozjela během bujarého večírku
divokou líbačku s lesbičkami
Pavlínou a Mirkou...

Zdeňka Soušková ve vile řádí
jako zjednaná. Její poprsí, na
které je hrdá víc než na cokoliv
jiného, už měl v rukou mimo
jiné i Vladko Dobrovodský.
„Nic to se mnou nedělá,“ reagoval homosexuální vítěz první
řady VyVolených poté, co osahal umělá ňadra.
Ovšem Zdenčiny „čtyřky“ naopak nenechávají v klidu osmatřicetiletého svalovce Thomase, který o rodačce z Kralic
prohlásil, že je jeho rajským ostrovem v nebezpečném oceánu
vily, kde se necítí vůbec dobře.
„Přežívám tu hlavně díky tobě,“
svěřil se Zdeňce. K tomu přihodil pár komplimentů ze světa
zvířat, jako například: „Máš oči
jako žabička...“ či „Při pohledu

na tebe jsem se cítil jako raněná srna...“ Prostě bylo jasné,
že jeho srdce tluče už jen pro
„naši“ Zdeňku. A to i přesto,
že si tím zadělal na pořádné
problémy se svojí mladičkou
přítelkyní Sabinou, která mu
už přes TV Prima s očividně
zlomeným srdcem vzkázala:
„Taky nejsi jediný chlap na
světě...“
Sázka na Zdeňku se však
Thomasovi vůbec nevyplatila. Sice se jí dostal už „pod
peřinu“, ale tím to celé skončilo. Nyní může jen litovat, že
na tuto hru přistoupil. Po jednom z mejdanů se totiž rozjely
divoké líbačky mezi Zdeňkou
a lesbickým párem, který tvoří
Mirka a Pavla. A určitě nejsou

tyto okamžiky jen tak náhodné. Zdá se totiž, že Zdeňka
něžnosti se ženami za mužské objetí vymění dobrovolně
a ráda. Na druhou stranu při
hře na pravdu odpověděla
ANO na otázku dnes již vyřazeného „Eli Niňa“, jestli má
ráda anál... Holt, sex je, jak už
to bývá, ústředním prostředníkem všech debat a celého dění.
Nelze se tak ani moc divit, že
experti ze sázkové kanceláře
Fortuna Zdeňku v tuto chvíli
favorizují na celkovou vítězku čtvrté řady VyVolených.
„U drtivé většiny reality show
platí v Česku jedno pravidlo
a to, že „favorit nevyhrává“.
Vítěz první řady Vyvolených
Vladko je sice aktuálně favori-

tem, ale jen stěží se dá uvěřit,
že by hysterický kudrnáč ovládl Vyvolené i podruhé. Třikrát
po sobě navíc Vyvolené vyhrál
muž, tentokrát by se mohla
z výhry radovat žena, třeba
Zdeňka Soušková. Ta má navíc už za sebou i jedno lechtivé
extempore, které mohlo oslovit
jak dámy, tak pány..,“ vyjádřili
se experti ze sázkové kanceláře
Fortuna.
A tak pokud si na zástupkyni
prostějovského regionu aktuálně
vsadíte stovku, vyhrajete osminásobek. Co chtít víc..?
Aktuální děj z vily můžete nadále sledovat každý den na kanálech TV Prima, nebo bez přestávky prostřednictvím živého
vysílání na www.iprima.cz!

Petr Kučera se stal první „VYMĚNĚNOU GAY MANŽELKOU“
Absolvent ZŠ Jana Železného v Prostějově předvedl, že to s dětmi umí

Prostějov/mls - Tak tohle
tady ještě nebylo! V populární reality show Výměna
manželek, kterou vysílá TV
Nova, se v pátek objevil
historicky první gay pár!
A vůbec první vyměněnou
manželkou mužského rodu
se stal Petr Kučera, rodák
z Prostějova. Na televizní
obrazovce pak předvedl,

že i muž je schopen plnohodnotně zvládnout domácí
práce a péči o tři děti...
Diváci reality show Výměna
manželek zažili v pátek mírný
šok. Do domácnosti Jiřího Hlavatého místo manželky Terezy
nastoupil Petr Kučera. Rodák
z Prostějova totiž už čtyři roky
žije se svým přítelem v Olomouci. Do pořadu se přihlásili, aby
vyzkoušeli něco nového. Přitom
právě Petr Kučera má ve společné domácnosti na starosti úklid,

praní, žehlení a další „ženské“
práce. Proto to byl právě on, kdo
byl „vyměněn“. Tolerantní Jiří
Novotný Petra k sobě domů přijal
bez větších problémů. Pouze jeho
děti byly trošku vykulené, když
místo maminky dorazil chlap...
Jejich vlastní matka Tereza se do
Výměny přihlásila hlavně pro
to, aby svému muži ukázala, jak
je toho na ni moc. Přitom právě
ona z celé reality show nakonec
nevyšla příliš dobře. Petr Kučera totiž její roli během celého

týdne zvládal výrazně lépe než
ona sama. Kromě domácnosti si
poradil i s hyperaktivní dcerou
Valerií. Kde na to bral čas? Na
rozdíl od Terezy totiž Petr trávil
podstatně méně času na sociálních sítích.... „Pokud bych se
někdy náhodou rozvedl, tak si
po této zkušenosti do domácnosti vezmu raději chlapa,“ vysekl
mu poklonu Jiří Hlavatý.
Celá týdenní Výměna manželek
celkově působila jako ukázka
toho, že i homosexuální páry jsou

schopny poradit si s vedením domácnosti a výchovou děti. Poněkud kýčovitě však působilo, když
oba Petrové v samotném závěru
ohlásili společnou svatbu, kterou
už ostatně v Olomouci měli. Bude-li se jim však i nadále dařit tak,
jak to v televizi vypadalo, že se
jim stále daří, pak je jim skutečně
co závidět...
Znáte Petra Kučeru? A skutečně je tak dobrá „manželka“?
Napište nám e-mail na redakce@vecernikpv.cz!

Velký zájem. Zpřístupnění radniční věže a vyhlídka z ní se ukázalo být
dobrým tahem. Vloni se kochalo pohledem na Prostějov z výšky přes
patnáct tisíc lidí. Foto: archiv Večerníku a Magistrátu města Prostějova

VELKOLEPÝ
ÚSPĚCH
SLÁDKA!
Když jsem kozy pásl, zimou jsem se třásl. Při vzniku fotografie se známý prostějovský fotograf nechal inspirovat textem lidové
písničky, pouze husy vyměnil za kozy.
Foto: Petr Sládek
Prostějov/mls

S humorem jde všechno líp. A dokonce nejlíp.
Tohle pravidlo se stoprocentně potvrdilo v případě
prostějovského fotografa Petra Sládka, který díky
svým skvělým nápadům i řemeslnému umu sklízí
jeden úspěch za druhým, a to už i na celostátní
úrovni. Naposledy jej odborná porota oblíbeného časopisu Reflex v nabité konkurenci zvolila
aktem roku! A to vše u příležitosti jeho vernisáže,
u které Večerník pochopitelně nemohl chybět...
více se dočtete na straně 10
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Barometr

Číslo týdne

+

1 000 000

Z ládl se to. Běh
Zvládlo
Během úúvodního
d íh dne nového školního roku obsadily všechny
Nejsou
přechody hlídky městské i státní policie.
schopni se doPomohlo to. Řidiči jezdili ukázněně,
mluvit. Jak Večerník
nebyl hlášen jediný problém
nedávno informoval, enerv souvislosti s bezpečím
getici rozkopali ve Vrahovicích
dětí, které po prázdnový chodník, který před pár měsíci
ninách poprvé
vybudovalo město. A to není všechno,
zamířily do
po zapravení si do něho ještě jednou
školy.
„kopnou“ plynaři! Radní bohužel vysvětlují, že tyto práce nelze nijak koordinovat...

Rovný milion korun věnují
prostějovští radní občanskému sdružení Lipka na vybudování chráněného bydlení
pro osoby se zdravotním postižením. Toto sociální zařízení bude stát ve Vrahovicích
a Lipka si na zbytek nákladů
vezme bankovní úvěr.

-

Osobnost týdne
VLASTAAMBROŽOVÁ
VL
Dnes už bývalá ředitelka Základní školy
Majakovského ve Vrahovicích se přišla
Ma
v pondělí ráno rozloučit s dětmi i rodiči
do
d míst, kde strávila desítky let. Zároveň
ppředala ředitelské žezlo své nástupkyni
Martině
Rozsypalové. V tu chvíli nezůstalo
M
jediné
jed oko suché...

Výrok týdne
„MYSLEL
MYSLEL JSEM,
JSEM
ŽE MNĚ BLBNE
TELEVIZE”
V prostějovském hostinci
U klokana metanolem
otrávený muž vypovídal
u soudu i tak trochu
úsměvně.

JEN TAKOVÉ STŘÍPKY A POZNÁMKY...

Analýza
Martin Mokroš

Ať se nám to líbí nebo
ne, léto skončilo a chvíle tmy po ránu i dlouhé
večery jsou bez diskuze zde. Ale i tak se
v našem městečku stále něco děje a pořád je
o čem psát, takže pro
dnešek tu mám pár
střípků a poznámek...

Takřka senzačním způsobem
bylo zakončeno kulturní léto v našem městě. Koncert kapely NO
NAME byl prostě bez debat to
nejlepší, co nás tady mohlo potkat. Jeho návštěvníci o něm mluví
ještě teď a ptají se logicky, co bude
příští rok? Ano, radnice si nasadila
pomyslnou kulturní laťku velmi
vysoko. Ovšem líbí se mi, že již
v době vzniku tohoto příspěvku
se naši představitelé zamýšlí, koho
pozvat příští rok, a hlavně nepřemýšlí sami, ale ptají se! Takže pokud potkáte někoho z místostarostů
- náměstků primátora, řekněte jim,
koho byste chtěli příští rok vidět,
neboť jak se říká, VOX POPULI,
VOX DEI (Hlas lidu, hlas boží).
Začal nám nový školní rok. Do
prvních tříd základních škol přišel
údajně silný ročník, a tak se jednu
chvíli hovořilo o tom, že je třeba
posílit základní školství a první
třídy obecně. Zůstaňme na zemi,
vážení. Tato populační vlna se zase
za dva tři roky přežene a to, co by
tady bylo teď s velkým humbukem

vybudováno, bychom museli za
pár let se skřípěním zubů a možná i pláčem rušit. Je někdy dobré
nenechat se unést emocemi a počítat a počítat, hlavně pak v oblasti
školských financí i dotační politiky
tamtéž.
A ještě něco ke školství. Pokud jste
v prvních třech zářijových dnech
viděli putovat k naší „strojárně“
pobledlé postavičky, pak vězte, že
se jednalo o maturanty, kterým
nevyšel řádný termín písemných
maturit v květnu a museli přijít
teď na takzvanou „spádovou školu“, kterou byla pro letošek mimo
jiné stanovena právě prostějovská
Střední strojnická škola. Ano,
v případě češtiny a angličtiny se
prostě nezadařilo, a tak maturanti
dorazili teď na podzim. V případě
matematiky se ovšem domnívám,
že devadesát procent maturujících
„dojelo“ na svou „vyčůranost“,
když taktizovali a domnívali se,
že jednou matematickou písemkou „vyřeší“ celkem dvě písemky
z cizího jazyka a ještě jednu ústní

fejeton Jak to fičí na železnici
Petra Hežová
Fičí to tam
hodně, hlavně když se
náhodně
v důsledku
výluky prožene železniční stanicí Prostějov-hlavní nádraží
SC Pendolino, to je teprve fičák.
Leckomu se možná při pohledu
na ocelové monstrum zasteskne po dobách, kdy při příjezdu
vlaku přítomné pasažéry na
peróně zasypala sprška sazí
a ještě před samotným odjezdem
vlaku se stihli přidusit uhelným
prachem z komína lokomotivy.
Většinu z nás ty doby sice minu-

ly, ale uznejte sami, že ve filmu
Přednosta stanice to vypadá docela romanticky...
Parní mašinky už na kolejích
zahlédnete jen stěží a hrana zvoní i neodmyslitelným
vládcům každého nádraží,
výpravčím. Ze svého seznamu
vysněných povolání si ho tak
budou muset vyškrtnout i statisíce chlapečků, kterým přirostly vláčky k srdci. Na týchž
kolejích, na kterých se před
sto lety proháněly výhradně
vlaky c.k. dráhy Františka
Josefa, to dnes roztáčí Pendolino, CityElefant, LEO Epress
a do toho poskakuje RegioPanter. Oproti dřívějšku se pasažéři
sice už nemusí sápat do příkrých
schodů, což ocení asi nejvíc cestující - senioři, zato jsme přišli
o možnost otevřít si okno a zahulákat za jízdy z okna na ba-

bičku nebo přátele na peróně,
protože okna se neotvírají a přísun svěžího vzduchu moderně
zajišťuje klimatizace.
Snížil se počet záchodků ve
vlaku a zmenšila se sedadla.
Jediné, co se zvětšilo kromě
ceny jízdného, jsou samotné
jízdenky. Jejich malé lepenkové
předchůdkyně, které paní průvodčí klasicky procvakla a děti
i dospělí si s nimi ještě dlouho
vyhráli, nahradily čtyřikrát větší
nástupkyně, se kterými si vyhraje už jen opravdu málokdo. Ale
i přesto, že se cestování vlakem
tolik změnilo, že hudrujeme
kvůli zpoždění a jízdenky průvodčí necvaká, ale razítkuje, má
v sobě jízda vlakem pořád svoje
kouzlo, které si i přes mnohé nepřejícné zásahy budeme moci
v našich končinách snad ještě
dlouho užívat.

Konstelace hvězd Prostějova

Čas letí jako šílený i v Prostějově. Zatímco ještě před pár týdny
jsme kvůli nesnesitelným vedrům lapali po dechu, teď už na nás
na každém kroku dýchá podzim. A páni radní dokonce už shání
vánoční strom! No řekněte, není to k zbláznění?

Berani - 20.3.- 18. 4. Když vám tento týden někdo
položí otázku, jak se máte, odpovíte jednoznačně, že
špatně. Ale proč? Z jakého důvodu zakrýváte skutečnost, že žijete vcelku poklidným a šťastným životem? Jste totiž velcí pokrytci!
Býci - 19.4.-19.5. Dostanete tolik úkolů ke splnění, že
se vám z toho bude motat hlava. Snažte si práci rozdělit
tak, abyste neměli doma problémy s absencí. Partner
sicevašepracovnívytíženíchápe,alenebudetolerantní
pořád.
Blíženci - 20.5.-19.6. Buďte ve střehu při jízdě autem. Ať už jako řidič nebo spolujezdec se můžete dostat do situace, která bude zavánět krchovem. Opatrní
buďte ale i doma, kde si nešikovným zacházením
s elektrospotřebičem můžete ublížit.
Raci - 20.6.-21.7. Okolí vás bude nudit, takže si
logicky budete hledat zábavu jinde. V nejbližších
dnech budete mít jedinečnou příležitost prožít okamžiky plné napětí. Stačí jen přijmout pozvání na víkendový výlet za hranici města.
Lvi - 22.7.-21.8. Sbalte si kufry, čeká vás cestování.
Abudezáležetjennavás,zdasissebouvezmeteněkoho
blízkého nebo raději zamíříte za hranici všedních dnů
sami na vlastní pěst. Každopádně strávíte pohodový
týden.
Panny - 22.8.-21.9. Nesnažte se něco lámat přes koleno a měnit cokoliv, co je zaběhnuté a osvědčené.
Máte rádi sice nové věci, ale okolo sebe máte pořád
hodně konzervativních lidí. Nedělejte si tedy problémy a nové nepřátele.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Logicky nechcete kráčet životem osamoceni, a tak se tento týden zaměříte na hledání partnera. A uděláte dobře. Okolo vás nemá cenu
hledat, protože tady je už všechno rozebrané. Zkuste
sousední město či vesnici!
Štíři - 22.10.-20.11. Vy si se svým zdravím pořádně
zahráváte! Pití kávy a sem tam nějaká ta cigareta by
ještě tak nevadily, ovšem bujaré večírky dlouho do
rána, to už je tedy moc! Aspoň tento týden se podobných akcí vystříhejte.
Střelci - 21.11.-20.12. Splní se vám jedno velké přání. Půjde o záležitost ve vaší rodině, takže na tomto
poli můžete očekávat jen samé příznivé zprávy. Horší to bude v zaměstnání, kde se budete jenom hádat.
Možná se i poperete.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Začněte konečně dělat
něco se svým zevnějškem, ať okolo sebe nebudíte pohoršení! Přestali jste na sebe dbát, což je trestuhodné
a hlavně jde o obrovskou chybu. Vždyť kdo o vás
bude stát, když tak vypadáte?
Vodnáři - 20.1.-18.2. Nevymlouvejte se na nevolnost
a začněte konečně v práci makat! Doba dovolených
a flákání je dávno pryč, takže se vraťte do reality.
Ostatně máte v hlavě dost nápadů, takže stačí jen oživit mozkové buňky.
Ryby - 19.2.-19.3. Počasí ještě stále bude lákat k výletu do přírody, jenomže vy budete hodně leniví.
Prostě po práci rychle domů, natáhnout se na kavalec
a válet se. Ale víte vůbec, co všechno vám tento týden
uteče? Vzpamatujte se!

z téhož. Hrubě se jim to nevyplatilo
a teď spláčou nad výdělkem, neboť
většina z nich pochopila, že jsou na
tom s matematikou asi tak dobře,
jako naše fotbalová reprezentace
s postupem na mistrovství světa
do Brazílie... Ale jak se říká, pozdě
bycha honiti, takže doporučuji těm,
kteří budou letos maturovat: dejte si
pozor, ne vždy česká vyčůranost vítězí a zkažený rok nebo i více kvůli
vlastní hlouposti a vypočítavosti
vám nikdo nevrátí.
A máme tu volební kampaň.
Poslanecká sněmovna se rychle
rozpustila a vypustila asi jako v díle
Járy Cimrmana a máme tu zase
letáky, volební plakáty i osobní
dopisy stran a hnutí. Upřímně, jako
volič bych byl rád informován všemi stejně a rovnoměrně, abych se
mohl zodpovědně rozhodnout, než
přistoupím k urně, tedy té volební.
A tak vcelku nechápu, že hned v
první den kampaně jsem nalezl černou barvou pocákáný velký plakát
jednoho z politických hnutí. Ano, je
na něm politický přeběhlík a vedle

něj miliardář, mimo jiné vlastnící
pekárny, jejichž pečivo ovšem považuji za velmi, ale opravdu velmi
málo poživatelné. Avšak přátelé,
buďme kapku soudní a nechme
slušně naše politiky se samostatně
historicky znemožnit a neničme
jejich předvolební agitaci. Svědčí to
o naší vlastní politické kultuře, těžko ji můžeme čekat u politiků, když
ji sami osobně nebudeme mít.
Celá minulá analýza byla věnována
plumlovské přehradě, řeknu tedy jen
jednu dlouhou větu. Pokud již bude
přehrada zrevitalizována, napuštěna a všeobecně zkulturněna, pojďme se proboha pokusit si ji zase
„nezprasit“. Promiňte mi to slovo,
ale je opravdu tak těžké udržet tady
v našem regionu něco pěkného
a turisty přitahujícího? Musíme to
hned ničit splašky, pneumatikami a
jiným svinstvem? Opravdu nevím,
proč mezi námi musí žít jedinci,
pro které je i slovo „hovado“ málo!
Omlouvám se za druhé drsné slovo,
ale dostat takového jedince do ruky,
dostane, jak se říká, tečku mezi oči...

A na závěr sport. Četl jsem
v létě předsezónní rozbory prostějovského fotbalu, a pokud mne
paměť neklame, bylo řečeno a pak
napsáno, že místní klub se chce
v MSFL pohybovat do třetího
místa, ale pokud by se stalo a celou
soutěž vyhrál, nemá ambice postoupit a přenechá postupové místo
jiným. Tato analýza vznikala po debaklu 0:5 se sousední Olomoucí a
tabulka ukazovala třinácté místo se
čtyřmi body z dvanácti možných.
Myslím si, že problém předávání
postupového místa nám opravdu
nehrozí, naopak je třeba uvažovat
spíše o záchranářských pracích.
No, nějak se nám ta fotbalová hračka zadrhává, kde je chyba?
Bylo to dnes jen pár poznámek
a vím, že každý z vás by doplnil tucet dalších, osobně prožitých. Třeba
tu o stále zavřených Smetanových
sadech, kde se údajně stále pracuje.
Asi jsou tam ovšem duchové, neboť
nikoho prostě nevidím a to nejen já...
Ale o tom a i jiném zase příště, takže nashledanou, vážení.

sokol
ím okem ...

Podporuji Prostějovský Večerník. A vy?
Nestává se často, aby se noviny z okresního
města uprostřed Hané staly středobodem zájmu
celostátních médií. Nyní se do této trochu výjimečné situace dostal PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Stačilo při tom na první pohled málo. Reportáž o případu pouliční kriminality, která tolik
trápí všechny z nás. Všichni z médií z velkého
světa se teď na podnět menšinové organizace
ptají, jak vznikla ilustrační fotografie k článku
popisujícímu atak příslušníků menšiny na spořádaného občana uprostřed Prostějova. To ale
trochu postrádá zdravý rozum. Kdo se totiž ptá,
jak je obětem útoku? A kdo se ptá, jak se cítila
dáma, které nedávno za bílého dne někdo vytrhl kabelku uprostřed parkoviště před Teskem
a začal s ní utíkat?
Na rasismu není samozřejmě nic dobrého,
ale nepřekrucujme případ, který se nedávno
stal v našem městě, do nesmyslné roviny. Na
jedné straně jsou útočníci, o nichž se v zájmu
spravedlnosti musí psát, a na druhé straně nevinné oběti. Tak to je a žádná debata
o ilustračních fotkách v těchto novinách to nemůže zakrýt. Podporuji proto v tomto případě PROSTĚJOVSKÝ Večerník, protože píše
o věcech tak, jak se opravdu staly. Bez
příkras a pravdivě.

Nechci totiž, abychom pokračovali v atmosféře,
kde jakoby nikomu nevadilo, že se ti nezaměstnaní, kteří nikdy nepracovali, a to protože nechtějí, smějí třeba prodavačkám s argumentem,
že oni by za jejich plat nevstali ani z postele.
Mají přece dávky.
A to není jediný příklad absurdity dnešní situace. V týdnu jsem šel po Olomoucké ulici
a vidím na jednom domě transparent s nápisem:
„Ubytovna“. To by nebylo nic divného, kdyby
pod tím nápis nepokračoval slovy, která bych
volně citoval jako „seženeme Vám dávku na sociální bydlení.“ My platíme daně a stát je dává
majiteli soukromé ubytovny v rámci sociálního
programu…. Hrůza!

Buďme zase normální

Dělejme něco proto, aby tyhle případy skončily. Nedělejme ze zločinců oběti. Neplaťme
dávky lidem, kteří to nepotřebují. Nedávejme
z rozpočtu peníze těm, kteří nechtějí pracovat.
Protože, když v tom budeme pokračovat nebude zase dost pro ty, kteří si naši pomoc opravdu zaslouží, jako jsou senioři (zejména ti žijící
sami), nemocní a postižení.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a poradce místopředsedy Sněmovny

Agentura
Magistrát vystěhuje Prostějovany!

Tak to je gól! Agentura Hóser
jako první a jediná zjistila revoluční nápad z hlav prostějovských konšelů. Po deseti letech,
kdy se s konečnou platností
vyřešila otřesná situace ohledně romských kolonek „U svaté
Anny“ a rodiny tohoto etnika se
nechaly vystěhovat do zakoupených baráků na vesnicích okolo
Prostějova, se to samé chystá
i dnes! Ale přesně v opačném
gardu. Magistrát ve snaze vyřešit vzrůstající násilí romské
populace se rozhodl neponechat
nic náhodě.
„V rámci bezpečnostního opatření
jsme se v radě města rozhodli jednomyslně o vystěhování většinové
prostějovské populace. Všem rodinám koupíme nemovitost v okolních vesnicích, a pokud ji budou
po dobu pěti let udržovat v dobrém

stavu, nemusejí nám vracet ani
korunu z pořizovací ceny. Prostějov tak zůstane sice skoro vylidněn, ale zůstane tu početná romská komunita, která si tak bude ve
městě hospodařit sama. Jakmile
totiž zajistíme bydlení pro všechny
děti, jejich rodiče a také důchodce
mimo Prostějov, požádá celá rada
města rovněž o azyl mimo území
města,“ seznámil Agenturu Hóser
se šokující zprávou Lolin Čačák,
prostějovský konšel, který před
deseti lety osobně řídil likvidaci
kolonek U svaté Anny.
„Rozhodli jsme se tak s jednoznačným úmyslem zajistit bezpečnost našich občanů. Opuštěné byty a domy budou taktéž
zbourány, zachováno zůstane
jen Husovo náměstí. Věřím, že
Prostějované si na nové domovy zvyknou a v životě je už ne-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se tentokrát rekrutovala
k několika tématům. Z celé
plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali trojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Radši tanky než cikány!

Vážená redakce, jelikož rasismus ze strany cikánské
menšiny přitvrzuje, líbí se mi
reakce Večerníku na stále se
zhoršující problém. Mám vás
za noviny, které na tento problém čtenáře pouze upozorňují. Po přečtení blogu iDnes
pana Lukáše Hloudka se mi
doslova zatmělo před očima.
Domluvte se se starostou Drnovským z Dobromilic, ať vás
nechá nafotit dům, ze kterého
před nedávnem odešli cikáni.
Po možném zveřejnění ať si
každý slušný člověk udělá obrázek sám. Přeji vám novinářské štěstí. Před pětačtyřiceti
lety jsem se jako kluk bál okupantů, ale ti později žili odděleně v kasárnách a v ulicích
bylo bezpečno. Tanky odjely
a místo nich je vystřídaly hordy nepřizpůsobivých cikánů.
Musíme na ně dělat a oni teď
na nás pořádají hony jako na
prasata. Raději jsem se díval
na ty tanky než na agresivní
loupeživé cikány!
Nejmenovaný čtenář
z Dobromilic
(jméno k dispozici v redakci)

Nenechte se!

Během minulého týdne jsme
sledovali celostátní média,
kterak vaši redakci haní za
reportáž o dvou případech
napadení romskými lidmi.
S údivem jsme četli komentáře některých vašich novinářských kolegů, kteří vás
kritizují za ilustrační snímek
k článku místo toho, že by se
někdo zaobíral podstatou celé
věci a neskutečným rasismem
ze strany menšinové komunity. A už úplně špatně je nám
z toho, jak vás někteří rádoby
pseudohumanisté chtějí žalovat za údajné podněcování
k nepokojům. Panebože,
kde to žijeme?! Proč někteří schvalují násilí a kritizují
toho, kdo na ně upozorňuje? Vážený Večerníku, jsme
s vámi, nenechte se znechutit!
A odpovědné úřady a policii
vyzýváme k tomu, aby konečně začaly jednat a před
romským problémem přestaly
strkat hlavy do písku!
Manželé Jiří a Eva J.,
Prostějov
Pozn. red.: podobných dopisů a e-mailů, které odsoudili celostátní kampaň
postavenou na ilustrační
koláži, nikoliv se věnující
celé problematice a samotným případům, které se udály, jsme dostali do redakce
hned několik. Za všechny
DĚKUJEME!

Taková je spravedlnost!

napadne se sem vracet,“ dodal
první muž magistrátu primátor
Miroslav Nakaseseděl.
V souladu s bezpečnostními opatřeními se také změní sídla obou
policií. Ta státní se přestěhuje na
jeden konec Husova náměstí,
městská policie zase na druhý.
„Jsem přesvědčen o tom, že tímto bude v Prostějově definitivně
vyřešena romská otázka, protože
od jisté doby to budou právě jen
Romové, kteří se stanou jedinými
obyvateli města Prostějova,“ dodal na závěr konšel Lolin Čačák.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Víte, jaká v Prostějově panuje spravedlnost? Vloni na
podzim jsem byl svědkem
krádeže, které se v Tesku
dopustil Rom na starší paní.
Z vozíku jí ukradl kabelku
a pelášil pryč. Společně s kamarádem jsme za ním vyběhli
a málem jsme ho dohonili,
kdyby se nám do cesty nepostavili jiní tři Romové. Došlo
ke rvačce, na obou stranách
padly tvrdé rány. A jak celý
případ dopadl? Snědý zloděj
kabelky nebyl nikdy vypátrán
a já s kamarádem jsme dostali
u přestupkové komise každý
dva tisíce korun pokuty za
výtržnost!
Čtenář z Prostějova
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již tento víkend, 14. a 15. září jsou před námi opět Hanácké slavnosti. Prostějovské náměstí tak ožije ukázkami lidových řemesel,
vystoupením hanáckých souborů, projížďkami historickým kočárem či třeba vystoupením Františka Nedvěda. A co naši spoluobčané? Zúčastní se v pořadí již jednatřicátých hanáckých slavností?
Na to jsme se ptali v uplynulém týdnu…

KONEC SVĚTA
SE BLÍŽÍ!

CHYSTÁTE SE NA
HANÁCKÉ SLAVNOSTI?
Ljuba ADAMCOVÁ
Prostějov

Adam PEKAŘ
Prostějov

ANO

ANO

Tentokrát zuřivý paparazzi Večerníku předběhl vývoj událostí. Snímek holčičky
hrající si s pískem u vraku vyhořelé škodovky vypadá, jako by vznikl pouze
několik hodin po Apokalypse. Ovšem buďte klidní! Fakt, že i tentokrát vyšel
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, svědčí o tom, že konec světa dosud nenastal.
Pouze se zase o něco přiblížil...
Prostějov/mls

„V Prostějově nebývá příliš
moc zábavných akcí, takže
na Hanácké slavnosti se již
s dětmi těšíme. Na hody
chodíme pokaždé, zejména
děti mají velkou radost, když
můžou jít na kolotoče, koupit
si cukrovou vatu, perníčky
a podobně. Mně osobně se
program vždy líbí. Je pěkné
si poslechnout i zhlédnout
hanácké soubory, lidové vypravěčky a podívat se po řemeslném jarmarku.“

„Chodíme s rodinou pravidelně.
Vždy se podíváme na program,
který je na náměstí, necháme
se oslnit hanáckým folklorem
a pak se vydáme k řemeslným
stánkům či dále směrem na kolotoče. Viděl jsem už i letošní
program a je jako vždy velice
bohatý. Také se už těším na burčák, i když po zkušenosti z minulého roku už budu opravdu
vybírat, kde si ho dám, tedy jestli
vůbec. Ale je pěkné, že tu máme
každý rok takovou akci.“

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

Uklidňuje vás, že vy už u toho
nebudete? To je možné, ale jak
říká každý starší člověk, ono to
hrozně utíká, život je pryč, než se
nadějete...
Stejně jako naše smrt se
každým dnem přibližuje
i definitivní konec světa. Vše
přitom může skončit mnohem
rychleji, než bychom nadáli.

Nikdy nevíme, co nám přinese
příští den. Vždyť každou minutu
může skončit něco, o čem jsme
byli přesvědčeni, že vydrží
navždy.
Přesto není třeba zoufat. Vždy
se můžeme „usmát uplakanýma
očima“. Pamatujme, že vždy,
když něco překrásného končí,
tak i něco překrásného začíná...

Nikoliv nadarmo se říká, že „i ty
nejkrásnější nohy někde končí“.
Ať se nám to líbí či ne, všechno
mělo, má i bude mít svůj konec.
Jednou oschne všechna ranní
rosa a vše krásné se vytratí kamsi do nenávratna. Skončí letní
lásky, prázdniny, dětství a také
celý lidský život.
Nevěřte proto, že
i ten nejdelší televizní
seriál je nekonečný.
Není!
Jednou
zanikne
i všechen život
na planetě Zemi.
Důvodů, proč se
tak stane, může
být spousta. Vědci
například spočítali,
že každou miliardu
let je slunce o deset
procent teplejší. Až
se slunce příliš rozpálí, oceány se vypaří
a začne to u nás vypadat jako na Venuši. Prach jsi a v prach se obrátíš. Slunce se nePlaneta přitom bude ustále otepluje, přičemž za miliardu let bude tak
obyvatelná ještě max- žhavé, že začne vysušovat oceány.
imálně 1,8 miliardy let.
Foto: Martin Zaoral

jak šel čas Prostějovem ...

Dobrovského ulice

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Domobrana nikoho při krádeži
nenačapala. Dostala však dotaci
Dobromilice/mls

Vypadá úplně jinak. Od května 1881 nesla ulice název Nová
(do roku 1892 německy Neu-Gasse), současný název platí od 1. června 1926 podle Josefa Dobrovského (1753 až 1829), národního buditele, zakladatele studia slovanských jazyků. V letech 1940 až 1945 byla
zvána německy Dobrovský-Gasse. Západní část ulice po všeobecné
asanaci a výstavbě panelových domů dnes vypadá úplně jinak než
původní zástavba patrových rodinných domků. Také průchod k Brněnské
ulici je dnes již zastavěn.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Okružní ulice

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Omrzel vás už sex ve dvou? Pak máte nejvyšší čas změnit zažité praktiky! Jedním z nejožehavějších témat ve
vztahu je bezesporu spokojenost v sexu a milování. Jak
vlastně reagovat, když si přítel začne stěžovat? Nudu lze
zahnat poměrně snadno, ale často za cenu ztráty důvěry či úplného rozbití vztahu. Existuje mnoho sexuálních
praktik, ale pár z nich patří k těm, po kterých muži touží
nejvíc. Skupinový sex mezi ně jednoznačně patří!
Tahle sexuální praktika zahrnuje tři a více lidí. Pokud stojíte před rozhodnutím týkajícím se skupinového sexu, nezapomeňte si odpovědět na několik otázek. Určitě byste
neměli zapomenout na zdravotní rizika, která pohlavní
styk hned s několika lidmi najednou přináší. Za každé
situace je nutné chránit se, protože několik minut vzrušení za komplikace nestojí. Skupinový sex je zpestřením
vztahu. Jako takový je dobré ho vnímat, protože pokud
by se měl stát kostrou vztahu, je něco v nepořádku. Jako
oživení splňuje všechny podmínky, nicméně na druhou
stranu dokáže značně poškodit i jinak hezký vztah.

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ALKO NÁPOJE

Stará
myslivecká
0,5 l

Becherovka
0,5 l

Fernet Stock
citrus (Božkov)
0,5 l

Tuzemák
0,5 l

Hanácká vodka
0,7 l

Jim Beam
bourbon
0,7 l

-

179,00

165,00

99,60

207,00

405,00

159,00

179,00

159,00

104,00

149,00

-

169,90

124,90

159,90

134,90

199,90

449,90

159,00

159,00

159,00

88,90

-

389,00

-

129,90

159,90

109,00

199,90

399,90

159,90

129,00

119,90

104,90

199,90

399,90

Naše RESUMÉ
Začátek
Z
čá kšk
školního
l íh roku
k přináší
ři áší nejen
j
dětskou radost, ale i spoustu nervů
rodičů. Je známo, že ty je dobré „uklidnit“ šťopičkou lahodného moku.
A tak jsme zavítali k regálům, kde
je nabídka veskrze široká. Starou
mysliveckou je dobré koupit hned
na třech místech - Lidl, Kaufland
a Interspar, kde rovnou vemte
Fernet stock citrus od Božkova.
Pro Becherovku si zajděte do Billy,
klasický Tuzemák do Kauflandu
a „sedmičku“ Hanácké vodky do
Lidlu. Sedmičkový bourbon Jim
Beam vám nejvýhodněji prodají
opět v Kauflandu.
Takže, na zdraví! A opatrně...
Průzkum proveden ve středu 4. září

PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ 2012
„Igore, tobě vestu nedáme, byla by ti velká,“ vítal občanský aktivista Jaroslav Jordán přibližně stočtyřicet centimetrů vysokého Roma,
který v pátek krátce před šestou hodinou vstoupil do hospody Lasalovna v Dobromilicích. Igor byl jedním ze tří romských usedlíků,
kteří se přišli přihlásit do občanské hlídky. Ta by od září měla zajišťovat pořádek a bezpečnost všech občanů v obci. Nakonec dostal
zelenou reflexní vestu i Igor. Společně s další pěticí mužů následně
vyrazil do vesnice, aby informoval o vzniku místní domobrany.
Všichni oslovení občané začátek jejího působení uvítali.
ZÁŘÍ 2013
Domobrana v Dobromilicích už funguje rok. V tuto chvíli má pět
členů. „Situaci v obci stále sledujeme a to přibližně dvakrát do týdne.
Nechodíme však ve skupině, obec objíždíme třeba v autě. Nedá se
však říct, že by se drobné krádeže v obci stále neobjevovaly. My
jsme ovšem žádný přestupek během hlídkové činnosti nezaznamenali,“ reagoval Jaroslav Jordán s tím, že situace v obci se částečně
zklidnila. „Při některých aktivitách týkajících se našich romských
spoluobčanů spolupracujeme s organizací Člověk v tísni. Pomáhali
jsme jim například při akci s názvem Odpoledne plné her, která se
konala koncem letošního května. Také jsme rádi, že někteří mladí
Romové začali hrát fotbal,“ vyjádřil se Jordán.
Domobrana nedávno získala dotaci sto tisíc korun. „Peníze musíme
vyúčtovat do konce letošního roku. Částečně za ně opravíme hřiště
u sokolovny, pořídíme venkovní pingpongové stoly a další sportovní
vybavení. Něco z toho využijeme i na pronájem prostoru pro pořádání
sportovních akcí,“ vyjmenoval dobře využité investice Jaroslav Jordán.
napsáno před
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Falešný kriminalista
se dožadoval úplatku

Prostějovští
strážci zákona
se již podruhé
museli smířit s tím, že mezi nimi
a vlastně mezi celou veřejností
kuje své nekalé plány falešný
policista. Minulý týden zadrželi
při bleskové akci v nočním
baru muže, který požadoval od
jednoho z hostů desítky tisíc korun za to, že proti němu zastaví
trestní stíhání!
Nejvíce
nebezpečné
pro
společnost je, že podvodník se
muži prokázal sice prošlou policejní legitimací, ale platným policejním odznakem! Jeho zatčení
doprovázela menší rvačka mezi
ním a skutečnými strážci zákona.
„Prostějovští kriminalisté zadrželi
v Joker baru v Drozdovické ulici
pětadvacetiletého muže z Brna,

který je podezřelý ze spáchání
trestného činu podvodu. Při jednání s poškozeným se představil
jako kriminalista a požadoval
úplatek za údajné zastavení trestního stíhání. Odznak Policie ČR
a služební průkaz byly zabaveny.
Dalším šetřením bylo zjištěno,
že se jedná o služební průkaz ve
starším provedení, který je dnes už
neplatný. Společně s odznakem
byl odcizen vloni policistovi
sloužícímu v Praze. Jelikož se
podvodník při zatýkání pokusil
o útěk a kladl aktivní odpor, bylo
ze strany policistů přikročeno
k donucovacím prostředkům.
Muži nyní hrozí až tříletý
trest odnětí svobody,“ uvedla
k případu Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Zpravodajství
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Domovní správa provedla v prostějovském „domě hrůzy“ další razii
STRÁŽNÍCI VYVEDLI CIZÍHO MUŽE, KTERÝ TADY PŘESPÁVAL NA BALKÓNĚ...
Před týdnem Večerník na tomto místě informoval o svízelném životě v takzvaném sociálním domě v ulici Jana
Zrzavého číslo 3975. Tento panelák je samotnými nájemníky, ale hlavně obyvateli z okolí, nazýván doslova
domem hrůzy. Nájemníky trápí nejen špatný technický stav objektu i samotných bytů, ale také nepořádek,
který podle nich způsobují hlavně nezvaní hosté. Marie
Hájková z Domovní správy potvrdila Večerníku fakt, že
zásadní problémy se řeší. Do očí bijící je zejména případ
Karola Suchého, který neplatí nájemné už od roku 2007,
přesto je na něho město krátké a zatím ho kvůli soudním
průtahům nelze vystěhovat...
Prostějov/mik
Jmenovaný nájemník nejenže neplatí městu své závazky a klidně si
tu bydlí dál, ale zároveň u sebe nechává přespávat bezdomovce i své
další kamarády, kteří zde už vůbec
nemají co dělat. Podobný problém
Domovní správa eviduje u jedné
z obyvatelek tohoto paneláku, také
u ní přespávají Romové bez náležitého povolení. A všichni tito lidé
jsou podle místních nejen hlavním
zdrojem nepořádku v domě, ale
také různých svárů mezi dalšími
slušnými nájemníky.
„Od počátku roku Domovní správa
zaevidovala pět písemných stížností týkající se rušení nočního klidu,
soužití v domě, porušování podmínek nájemní smlouvy, domovního
řádu, zejména pak případy kdy jde
o osoby, které nebydlí trvale v bytě
nájemníka, ale občas přespávají

došlo v samotném závěru srpna.
„Během tohoto roku bylo takto
vykonáno už šest desítek kontrol,
zejména právě v bytě číslo 117
u již zmiňovaného Karola Suchého,“ potvrtdila Hájková.
O tento problém s mužem, který
dlouhodobě odmítá platit nájem,
se Večerník minulý týden zajímal
nejvíce. Jak je možné, že tento
muž již šest let bydlí zadarmo
a Domovní správa je na něho krátká? „Pan Suchý se od prvního září
2007 stal nájemcem bytu číslo 117
v domě Jana Zrzavého 3975. Od
nebo nahodile jej navštěvují. Jde samého začátku užívání neplatil
o občany, kteří hrubě porušují dob- řádně nájemné a v bytě se zdržoval
ré mravy v domě tím, že způsobují větší počet nehlášených osob. Na
v domě hluk, v bytech křik a hádky opakované písemné výzvy a výtky
zejména v noci slyšitelné do sou- k užívání bytu i úhrad nájemného
sedních bytů, společných prostor reagoval agresivně. Dohody o sjednání nápravy nedodržoval,“ zkona značně obtěstatovala až neuvěřitelnou věc
žující
Marie Hájková.
u
elák
pan
lém
prob
Největší
A jak se Domovní správ ulici Jana Zrzavého?
va tomuto neplatiči
brání? „Už na začátku
Karol Suchý, který neplatí
dubna roku 2009 byla
nájemné od roku 2007!
podána žaloba na vyklizení bytu. Důvodem bylo
ostatní obyvatele domu,“ potvrdila ukončení nájemní smlouvy na
Večerníku neklid v inkriminova- dobu určitou a zejména nedodrném paneláku Marie Hájková, žování dohod o úhradě dlužného
zástupkyně jednatele Domovní nájemného a porušování dobrých
správy v Prostějově. Jak ovšem mravů v domě při nedodržování
vzápětí dodala, v domě v ulici Jana počtu hlášených osob. Byl vydán
Zrzavého probíhají časté kontroly, rozsudek soudu s povinností byt
většinou i za asistence strážníků vyklidit a vyklizený ho vrátit. Pan
městské policie. K poslední razii Suchý se ve stanovené lhůtě pro-

Odhalen! Při kontrolních raziích není žádnou výjimkou najít
v bytě osoby, které zde nemají co dělat. Na černo bydlící bezdo- Četné kontroly. Marie Hájková z Domovní správy provedla společně se
movci nepohrdnou u pana Suchého ani noclehem na balkoně! strážníky letos už šest desítek kontrol, převážně v bytě Karola Suchého.
Foto: Domovní správa Prostějov
Foto: Domovní správa Prostějov
ti rozsudku odvolal. Rozsudkem
Krajského soudu v Brně bylo pravomocně dne druhého dubna 2012
potvrzeno vyklizení bytu, ovšem
na výzvu Domovní správy o fyzickém předání vyklizeného bytu
Karol Suchý nereagoval,“ popsala
Večerníku spád soudních nařízení
Marie Hájková. Justiční maratón
tak pokračoval dále...
„Dne třetího září loňského roku byl
podán u Okresního soudu v Pros-

tějově návrh na výkon rozhodnutí
vyklizení bytu. Koncem října 2012
podal pan Suchý u Okresního soudu v Prostějově návrh na odklad
výkonu rozhodnutí a letos v dubnu
podal ještě odvolání proti usnesení
ke Krajskému soudu v Brně. Domovní správa telefonicky urgovala
nařízení exekuce. Všechny snahy
o urychlení a uzavření případu vystěhováním nájemníka se táhnou
a mě to osobně velmi trápí, pro-

tože právě tento jediný nájemník
kazí reputaci ostatním bydlícím
nájemníkům v domě a značně
i trvale ztrpčuje obyvatelům bydlení v domě,“ uvedla Marie Hájková
s tím, že do dnešního dne není pravomocně rozhodnuto o zamítnutí
odkladu a nařízena exekuce bytu
Krajským soudem v Brně.
Jak se Večerník ještě na závěr dozvěděl, Karol Suchý dluží aktuálně
za nájemné částku ve výši 98 206

korun. Dále je povinen zaplatit
příslušenství, to znamená poplatky z prodlení, soudní poplatky
a poplatek za advokátní služby. Kde
na to vezme? To je podle ostatních
nájemníků domu v ulici Jana Zrzavého jeho věc. Oni také musejí
řádně platit nájem. A mají pravdu!
Pochopitelně jsme se snažili zkontaktovat i samotného Karola Suchého. Úspěšní jsme ale nebyli,
komunikovat s námi totiž odmítl...

„Automat mě okradl,“ přišel VOLBY ODS: za Prostějovsko kandiduje
si postěžovat milovník mléka vysokoškolský učitel PETR SOKOL
Prostějov/mik - Hodně rozčilen
přišel ve čtvrtek do naší redakce
Jiří Vencovský z Prostějova. Den
předtím dostal chuť na čerstvé
mléko z automatu. Zašel si proto
ke Kauflandu a do mincovníku
hodil desetikorunu. Požadovaný
půllitr bílé tekutiny mu ale do
připravené umělohmotné lahve
nenatekl...
„Už u toho automatu se mi zdálo, že
mléka je podstatně méně než půl litru. Nečekal jsem, že za desetikorunu
z toho bude jen takový malý frťan.
Nicméně jsem přišel domů a obsah
láhve jsem si změřil. Bylo v ní jen
0,38 litru. Hned mě napadlo, že takhle
chytře asi provozovatel automatu na
lidech vydělává,“ svěřil se Večerníku
se svými pocity Jiří Vencovský.
Ještě ve čtvrtek jsme proto kontaktovali provozovatele mléčného
automatu, kterým je Zemědělské
družstvo v Němčicích nad Hanou.

A zjistili jsme ovšem, že o žádném
úmyslu někoho ošidit v žádném
případě nejde. „Ano, vím o tom, čas
od času se toto přihodí. Je to tím, že
pokud z automatu delší dobu někdo
mléko nečerpá, přívodní trubky nasají vzduch a hladina mléka spadne.
Kdyby si pan Vencovský načepoval
mléko znovu, už by mu automat
vydal správnou míru,“ vysvětlil

Ještě v září obsadí
PRIOR první nájemníci

Prostějov/mls - Jaké prodejny
budeme moci navštívit v Zlaté
bráně, která roste všem Prostějovanům v centru města doslova před očima? Odpověď na
tuto otázku zatím ještě není úplně jasná, přestože by se někdejší Prior měl otevřít nejpozději
15. listopadu. Už od poloviny
září se ale do něj přece jen začnou stěhovat noví nájemníci.
Potraviny Billa, prodejna s oblečením H&M a drogerie DM - to
jsou zatím známá jména budoucích nájemců někdejší prostějovské chlouby. „Rekonstrukce
běží podle harmonogramu, už od
poloviny září by se měli ve Zlaté
bráně začít zabydlovat první ob-

chodníci. Otevřít chceme ještě do
poloviny listopadu,“ informoval
Večerník koncem uplynulého
týdne předseda představenstva
společnosti Prior Adolf Vlk.
Ví se už, jací další nájemníci Zlatou bránu obsadí? „Stále probíhají jednání, nic však není podepsáno, proto bych konkrétní jména
v tuto chvíli nerad zveřejňoval,“
reagoval Vlk.
Listopadové otevření Zlaté brány by mohlo napomoci oživení
centra města, které je o víkendech
ve srovnání s obchoďáky na kraji
města fakticky liduprázdné. Pomoci by tomu měly modernější
podmínky pro nakupování i výrazně rozšířená otvírací doba.

Večerníku Zdeněk Zdráhal ze ZOD
v Němčicích nad Hanou s tím, že
když se něco podobného stane, lidé
jsou už navyklí volat na číslo servisního technika, které je uvedeno na
automatu. „Technik okamžitě přijede, a buď zákazníkovi vrátí peníze,
nebo ho na naše náklady nechá načepovat nové mléko,“ dodal Zdeněk
Zdráhal.

Prostějov/red - Už i Občanská
demokratická strana vybrala na
Prostějovsku své kandidáty do
nadcházejících voleb. „Modří“
absolvovali v uplynulém týdnu
maratón sněmů a po něm je
jasné, že lídrem za Prostějovsko
bude vysokoškolský učitel Petr
Sokol (na snímku). To znamená,
že okresní jedničkou bude člověk, který dosud ve velké politice
nefiguroval.
„V kampani se chci v první řadě
zaměřit na boj proti pouliční kriminalitě a proti zneužívání sociálních
dávek. Myslím, že lidem oprávněně
s těmito problémy dochází trpělivost
a stát musí konečně zareagovat,“ popsal, co chce prosazovat, Petr Sokol,
který kromě přednášení geografie
působí také jako komentátor časopisu Reflex.
Prostějovský lídr ODS radil
také jako odborník na volební
systémy například nejpopulárnějšímu českému pravicovému

politikovi a bývalému ministru
spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi.
„Ke vstupu do voleb mne přesvědčil zejména pohled na prezidenta
Zemana u korunovačních klenot.
Nechci, aby v parlamentu seděli jen
ti, kteří budou schvalovat jeho nápady a posouvat naši zem směrem
na Východ,“ vysvětlil, proč chce
vystřídat vysokoškolskou katedru za
poslanecké lavice devětatřicetiletý
Prostějovan Petr Sokol.

„Nejchytřejší“ Čech do
Sněmovny?
Jako prostějovská dvojka za ODS
byl na kandidátku v našem okrese vybrán prostějovský zastupitel,
stavební projektant a předseda
organizace MENSA ČR Tomáš
Blumenstein. Protože Blumenstein
vede organizaci Čechů s nejvyšší
změřenou inteligencí, dalo by se říct,
že ODS získala na prostějovskou
kandidátku dokonce i „Nejchytřejšího Čecha“.

Svého zástupce bude mít na kandidátce ODS také Konicko, neboť
trojkou „modré“ strany bude ekonom Miloslav Dvorský, který jako
jediný kandidoval již před čtyřmi
roky a připsal si velký počet preferenčních hlasů. Silnou sestavu
doplňuje ještě právník a jeden z autorů nového občanského zákoníku
Filip Melzer, který byl donedávna
dokonce proděkanem právnické
fakulty na olomoucké univerzitě.
„Podařilo se nám postavit na kandidátku čtyři osobnosti, které by
Prostějovsku určitě ve Sněmovně
neudělaly ostudu, a náš kraj by
díky nim byl v Praze pořádně vidět.
Volbou nových tváří jsme chtěli
veřejnosti dokázat, že jsme si na
Prostějovsku vědomi toho, že pravice v poslední době udělala chyby
a potřebuje novou krev,“ okomentoval pro Večerník „modrou“
kandidátku šéf prostějovské ODS
Miloslav Musil.
Krajská trojka

Foto: archiv Večerníku
Ve čtvrtek večer se pak rozhodlo
o tom, že Petr Sokol bude nejvýše postaveným kandidátem
z Prostějovska také na celokrajské
kandidátce. Prostějovsku připadla
v souboji pěti okresů velmi nadějná třetí pozice hned za primátorem
Olomouce Martinem Novotným
a zástupcem na obyvatele většího
Přerovska. Díky tomu má Prostějovsko šanci na dalšího poslance...

Cyklostezky nebo levnější cyklopruhy?
Prostějovští radní a úředníci se neshodnou

Prostějov/mik - Celostátním
tiskem minulý týden proběhla
zpráva, podle které ministerstvo
dopravy po miliardových investicích do výstavby cyklostezek
začne dávat peníze i na výrazně
levnější řešení, jak oddělit cyklisty od aut. I Prostějovu se tak
skýtá možnost ušetřit pořádný
balík peněz při výstavbě stezek
pro cyklisty. Státní fond dopravní infrastruktury totiž hodlá budování cyklopruhů dotovat až
do výše pětaosmdesáti procent
nákladů!
„Dopravní komise dlouhodobě
podporuje tuto levnější variantu

řešení realizace stezek cyklistů.
A nyní, když stát hodlá investovat
tolik peněz do těchto projektů, je
to i obrovská šance pro Prostějov.
Po Vrahovické ulici by tak mohly
následovat další lokality ve městě, kde by klasické cyklostezky
mohly být nahrazeny účelnými
cyklopruhy,“ míní radní a předseda dopravní komise města Zdeněk
Peichl.
Cyklopruhy oddělují cyklisty od
řidičů vozidel spíše vizuálně. Vedou v prostoru mezi silnicí a chodníkem, jsou zvýrazněné většinou
červenou barvou. Problémem je,
že vyznačení cyklopruhu snižuje

šířku silnice a tím i prostor pro
auta. A to je i pro jiné kompetentní
osoby, které v Prostějově rozhodují o plánu výstavby cyklostezek,
těžký oříšek k rozlousknutí.
„Prostějov je víc jak pět set let
staré město, uvnitř hodně sevřené.
Každé rozšíření ulice o jakoukoliv
cyklostezku je velice komplikované, často musíme využít výjimek
z daných norem. Já bych byl také
pro jednodušší a levnější řešení
formou cyklopruhů, ale v Prostějově je to zhola nemožné. Nemáme tak široké silnice, abychom si
to tady mohli dovolit. V jednom
případě jsme udělali výjimku, a to

ve Vrahovické ulici, ale tady to šlo
také jen od pomníku Padlých hrdinů po autobusové nádraží,“ argumentuje Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. „Souhlasím, že cyklopruhy jdou realizovat
v jiných městech, hlavně v zahraničí. Tam ale mají dostatečně široké silniční komunikace, ze kterých
cyklopruhy neubírají tolik místa.
V Prostějově to je ale jako výstřel
do tmy,“ dodal Zajíček.
Podobného odmítavého názoru je
také náměstkyně primátora Alena
Rašková, která je zodpovědná za
dopravu v Prostějově. „Z hlediska

bezpečnosti si myslím, že cyklisty
je výhodnější vytěsnit mimo silnici. Je to tak bezpečnější i pro řidiče
vozidel. Navíc vymezit prostor
pro cyklisty jen oddělujícím pruhem na krajnici je z technického
hlediska hodně nešťastné. Vždyť
v tomto pruhu jsou různé kanály
a propusti, přes které kolař musí
jezdit nebo se jim vyhýbat. A tím
ohrožuje i řidiče, protože bezděky
vybočí ze svého určeného pruhu
a může ho zachytit auto. Ne, pouhé cyklopruhy jsou levným, ale
nešťastným a nepříliš bezpečným
řešením,“ zastává názor Alena
Rašková.

Na Kostelecké TŘÍSKALY PLECHY Distributor: „Já nic, já muzikant...“
Havárie tří aut = škoda čtvrt milionu!

Prostějov/mik - Ve čtvrtek
5. září ráno zkomplikovala už
tak svízelnou dopravní situaci
v Kostelecké ulici v Prostějově
nehoda tří vozidel. Může za
ni zřejmě nevolnost jednoho
z řidičů...
„Kolem deváté hodiny ráno došlo v Kostelecké ulici k dopravní
nehodě, při které byla poškozena
tři vozidla. Z prvotního šetření
vyplývá, že osmapadesátiletý řidič Škody Favorit, zřejmě
z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, narazil do vozidla
Škoda Octavie, které jelo před
ním a zastavilo z důvodu kolo-

ny před křižovatkou. Nárazem
byla Octavia posunuta ještě na
BMW, které stálo v koloně před
ní. Při nehodě došlo k lehkému
zranění řidiče favoritu a octavie.
Oba byli převezeni sanitkou do
nemocnice na ošetření,“ popsala Večerníku čtvrteční karambol
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Alkohol byl u všech účastníků nehody vyloučen dechovou
zkouškou, celková hmotná škoda byla vyčíslena na 253 tisíc
korun. Policisté nehodu nadále
šetří.

Hromadný karambol. Tři auta to do sebe napasovala ve čtvrtek ráno
v Kostelecké ulici. Dva řidiči byli lehce zraněni. Foto: Michal Kadlec

Se sympatickou upřímností
obou hostinských ostře kontrastovalo zatloukání Jaroslava Cifra z Oseku nad Bečvou. Právě
on podle Ozaniče s Burgetem
závadný alkohol v šestilitrových kanystrech do hostince
U Klokana dodával. A od něj
mohly vést stopy i k jeho výrobcům. Cifr však nepromluvil.
„Prodával jsem vždy pouze originální lihoviny,“ tvrdil navzdory všemu před soudem. Výpovědi obou hostinských, kteří ho

označili za prodejce alkoholu
obsahujícího metanol, vyslechl
tento upravený blonďák s pohledem upřeným k zemi. Nijak
na ně nereagoval, ani se je nepokusil zpochybnit...

Lidé umřeli, jinak se
(skoro) nic nezměnilo
Metanolová aféra svého času
hýbala celou republikou, na
otravy zemřelo dvaačtyřicet
lidí. Šokující je, že za tu dobu se
fakticky nic nezměnilo. Svědčí

o tom i prostějovský případ.
Obžalovaný Michal Burget stále provozuje hostinec „U Klokana“, Jaroslav Cifr mu i nadále
coby obchodní zástupce firmy
Bern star dodává alkohol. To by
se po rozsudku prostějovského
soudu mohlo konečně změnit.
Kromě trestu vězení, všem třem
za trestný čin ohrožování zdraví
závadnými potravinami hrozí
i zákaz činnosti. S podnikáním by tedy měli na nějaký čas
utrum. Prostějovský soud však
v této věci zatím nerozhodl,
hlavní líčení bylo odročeno na
polovinu října. Večerník bude
kauzu nadále sledovat!

Téma Večerníku
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HODY OBRÁTÍ O VÍKENDU MĚSTO VZHŮRU NOHAMA
Očekávají se tisíce návštěvníků, přijedou i Hanáci z Prahy!

Prostějov/mik - Prostějov čeká o následujícím
víkendu společenská akce jako břitva! Tradiční
Hanácké slavnosti budou rozšířeny o sobotní již čtvrtý ročník setkání Hanáků z celé republiky. Akce, která se koná pod patronací hejtmana Olomouckého
kraje Jiřího Rozbořila a primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka, přiláká do našeho
města tisíce návštěvníků. Pro ně a samozřejmě i pro
samotné Prostějovany bude připraven bohatý kulturní program, včetně slavnostního pochodu Hanáků
městem a také spousty atrakcí. Vrcholem bude
sobotní koncert Františka Nedvěda. Připraveni
ovšem budou také strážníci městské policie, kteří
dohlédnou na bezpečnost ve městě. Veřejnost se
bude muset také během dvou dnů smířit s četnými
uzavírkami a dalšími dopravními omezeními...
„Staneme se centrem
celé Hané,“
libuje si primátor
M. Pišťák

Na víkendové Hanácké slavnosti se těší sám první muž
prostějovského
magistrátu
Miroslav Pišťák. A zároveň
zve všechny Prostějovany, aby
alespoň na tento víkend hodili za hlavu své starosti a přišli
se bavit. „Já osobně sice hody
už neprožívám tak, jak jsem je
prožíval jako malé dítě či dospívající člověk, ale je pro mě velmi
příjemné, když se na prostějovské radnici setkávám s představiteli nejrůznějších národopisných či hudebních souborů.
Je to totiž jedinečná příležitost
k tomu, aby si člověk uvědomil, jak je dobře, že lidé věnují
svůj vlastní čas i peníze k držení
něčeho, co provázelo náš kraj
dlouhá staletí,“ řekl Večerníku úvodem Miroslav Pišťák,

primátor statutárního města Prostějova. „Chtěl bych samozřejmě prostřednictvím vašeho listu
poděkovat všem organizátorům
Hanáckých slavností a také panu
hejtmanovi Olomouckého kraje za to, že Prostějov se hlavně
v sobotu stane absolutním centrem celé Hané. V pořadí již
čtvrtý ročník setkání Hanáků
se totiž premiérově uskuteční
u nás a pro město je to velká čest.
Zejména jsem se s potěšením
dozvěděl, že prostějovská firma
Granette Starorežná se chce pokusit o neobvyklý rekord, kdy
během Hanáckých slavností se
má na našem náměstí uskutečnit slavnostní přípitek co možná
největšího počtu lidí. Hromadný
přípitek má překonat evropský
a možná i světový rekord. A co
vím, připíjet se má „zelenou“!
Ne, že bych fandil nějaké přílišné konzumaci alkoholu, ale
jde o příležitost připomenout si
už stovky let, co prostějovská

Ví ProstČjované, proč
proþ se
hody?
Ví Prostějované,
seslaví
slaví
hody?

ano
32%

ne
68%

Pouze tĜi z deseti ProstČjovanĤ
ví, že se prostČjovské hody konají
poblíž katolického svátku
Povýšení svatého KĜíže (14. záĜí).
A hlavní prostČjovský kostel je
právČ zasvČcen tomuto svátku.

Jedna z atrakcí. Ani při letošních Hanáckých slavnostech nebude chybět možnost svést se ve starodávném kočáru. Kočí si však letos budou muset najít jinou trasu než napříč Smetanovými sady.
Foto: archiv Večerníku
Starorežná v našem městě působí,“ řekl Miroslav Pišťák, který
vzápětí pozval všechny Prostějovany na víkend do centra města. „Přál bych si, aby občané alespoň na tyto dva víkendové dny
hodili za hlavu veškeré všední
starosti a přišli si užít zábavy,“
vzkázal prostějovský primátor.
„Jsem zvědavá
na Hanáky z Prahy,“
těší se náměstkyně primátora

Letošní prostějovské Hanácké slavnosti budou výjimečné tím, že se v našem městě
uskuteční i čtvrtý ročník celostátního setkání Hanáků.
„Předchozí ročníky se uskutečnily v jiných městech, Prostějov
má letos premiéru. Sjedou se

Dopravní omezení během
Hanáckých slavností
Vjezd na parkoviště v Kostelní
a Křížkovského ulici:
na parkovišti bude od 4. září 2013 umístěno
dopravní značení, od 6. září bude prováděn
fyzický dohled jednočlennou hlídkou městské
policie. Bude platit zákaz vjezdu všech vozidel,
zákaz stání, zábrana, vjezd pouze na ústní povolení městské policie. V době před zahájením
slavností budou povolovány vjezdy vozidlům
na placené parkoviště s tím, že od 9. září je pronajato pro kolotoče.
Parkoviště Komenského (sodovkárna):
bude fyzicky zabezpečeno od 4. září 2013 betonovými panely proti vjezdu, parkoviště před
Společenským domem a průjezd kolem kostela
z Lutinovovy ulice stejným způsobem.
Parkoviště vedle zámku:
ve dnech 14. a 15. září v době od 6.00 do 21.00
hodin bude platit zákaz stání v ulici Školní po
levé straně komunikace a na parkovištích před
Školní 4 a naproti vstupu do tohoto objektu
INZERCE
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budou parkovat vozidla účinkujících a pořadatelů. Bude platit zákaz vjezdu na Skálovo
náměstí a zákaz stání.
Horní část parkoviště ve Školní ulici:
bude pronajata pro firmu PV auto a bude zde
platit zákaz stání v době 15. září (od 24.00 dne
14. září).
Komenského ulice:
bude uzavřena ve dnech 14. a 15. září 2013 od
Netušilovy po ulici Na spojce od 24.00 hodin
dne 13. září do 21.00 hodin dne 15. září 2013.
Vjezd budou mít povolen pouze majitelé atrakcí, stánkaři, IZS a trhovci v sobotu na tržnici.
Ulice Vápenice:
Z důvodu průvodu Hanáků bude dne
14. září 2013 platit úplná uzavírka
s označením objízdné trasy. Uzavření provedou Technické služby .A.S.A. na dobu
od 8.30 do 10.30 hodin. Stejně tak odstraní uzavírku po skončení průvodu
v 10.30 hod.

k nám stovky rodáků, perličkou
bude příjezd Hanáků z Prahy.
Tak na ně jsem opravdu zvědavá,“ vzhlíží k sobotě natěšeně
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města Prostějova. Zmiňované IV.
setkání Hanáků bude probíhat
v sobotu. „Z hlediska pořadatelského jde o pořádný oříšek.
Do Prostějova přijedou stovky
a možná i tisíce návštěvníků.
Tomu budou muset odpovídat
jak bezpečnostní, tak organizační opatření. Chceme dosáhnout toho, aby se všichni hosté
cítili v Prostějově dobře, bylo
o ně postaráno a aby odjížděli z našeho města spokojeni
i plní krásných zážitků,“ poznamenala Ivana Hemerková.
„Komplikace nastanou zcela

jistě v dopravě. Už od časného
sobotního rána budou pro běžnou veřejnost uzavřena parkoviště u zámku a částečně i ve
Školní ulici. Tato místa budou
vyhrazena pro autobusy různých souborů, aby jejich členové se mohli v klidu převléknout
do krojů a také aby to neměli
do centra města nijak daleko.
Zhruba na dvě hodiny bude
uzavřena v sobotu dopoledne
i Vápenice, kudy projde průvod
všech Hanáků. Vybrali jsme
k tomuto účelu právě tuto ulici,
aby Prostějované měli možnost
z důstojného místa průvod sledovat,“ vysvětlila náměstkyně
primátora.
Sobotní setkání Hanáků vystřídají v neděli klasické prostějovské hodové slavnosti.

StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

„Jsou pojaty v tradičním duchu,
chybět nebudou samozřejmě
vystoupení tradičních hanáckých souborů, kolotoče a prodejní stánky s nejrůznějším sortimentem. Perličkou letošních
hodů bude výsadba nového
stromu, a to konkrétně lípy na
Žižkově náměstí,“ dodala Ivana
Hemerková.
Připravena je i městská
policie, do služby povolá
všechny strážníky

Během víkendu vyrazí do ulic
všichni strážníci městské policie.
„Stejně jako každoročně, ale při
letošních Hanáckých slavnostech
obzvláště, připravujeme rozsáhlé
bezpečnostní opatření k zajištění
veřejného pořádku a dopravy.

vzorek: 400 respondentĤ
starších 15 let
realizace: studenti školy

Přípravy už probíhají několik dní.
Naším úkolem bude hlavně zajistit bezpečnost všech návštěvníků,
eliminovat kapesní krádeže a podobně. Mohu ale konstatovat, že
v posledních letech z Hanáckých
slavností kapsáři takzvaně zcela
vymizeli,“ sdělil ve čtvrtek Večerníku Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově.
Právě on povolal do služby vše,
co má ruce a nohy. „V sobotu
bude sloužit sedmadvacet strážníků, v neděli pětadvacet. Kromě
bezpečnosti se budeme také starat o zvládnutí dopravy během
četných uzavírek, sledovat neoprávněné zábory veřejného prostranství a podobně. Největší tíhu
odpovědnosti vidím při dohledu
nad dopravou během hodů,“
dodal Jan Nagy.

Sobotní KOMPLIKOVANÁ SVATBA!
Prostějov/mik - Hanácké
slavnosti a jejich příprava, to není jenom tak.
Pořadatelé museli rozlousknouti i jednu poměrně
nepříjemnou věc, a stejně se
ji nepodařilo vyřešit na sto
procent. Přišlo se totiž na
to, že obřadní síň radnice
je na hodovou sobotu zamluvena pro šest svatebních
obřadů! A to při jistojistém
mumraji není zhola možné!
Co teď?
„Tato situace byla pro nás
trapná. Radnice bude během
soboty narvaná k prasknutí,
sejde se tu podle odhadů na
pět stovek návštěvníků v rámci setkání Hanáků, které bude
postupně přijímat pan primátor. Za takových okolností
nebudou svatby možné,“
uvedla pro Večerník Ivana

Hemerková,
náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějov.
„Z šesti naplánovaných obřadů
se nám podařilo pět z nich
přeložit na jiný termín. Pětice
snoubenců byla velmi vstřícná
a pochopila situaci. Pouze
u jednoho páru jsme při jednáních neuspěli. Snoubenci za
žádnou cenu nechtěli ustoupit
od naplánovaného termínu
a tak jsme jim museli vyhovět.
My i oni to ale budou mít
složité,“ uvedla Hemerková,
která se sama ujme role oddávajícího. „Vzala jsem to
dobrovolně. Věřím, že svým
hlasem
dokáži
překřičet
hluk, který se bude šířit celou
radnicí,“ pousmála se. „No
ale snoubenci společně se
svatebčany, protože parkovat
budou moci pouze u zadního

Bude to fuška. Ženich bude muset v sobotu svoji nevěstu přenést
přes rozkopaný radniční dvůr.
Foto: koláž Večerníku
traktu radnice, to ale budou mít
ještě složitější. Budou muset
přejít radniční dvůr, který je
nyní uprostřed rekonstrukce

a tím pádem samá díra. Ženich
holt bude muset nevěstu
přenést...,“ dodala s úsměvem
Ivana Hemerková.
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO Na poli u Nivy našel Zloději z přehrady
protipancéřový granát za hodinu lapeni!

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Němčicko
k vyrazíí nnaa kkola
ola
l
Němčice nad Hanou/mls Mikroregion Němčicko pořádá
v sobotu 14. září akci nazvanou Na bicyklech Němčickem.
Jedná se o projížďku celkem
šestnácti obcemi mikroregionu. Start vyjížďky je v 9.00
hodin od všech obecních úřadů. Účastníci si mohou vybrat
trasu sami. Ocenění budou ti,
kteří získají nejvíce razítek
od navštívených obcí. Konečným cílem dojezdu je hřiště
TJ Sokol Tvorovice, kde proběhne vyhodnocení nejlepších
cykloturistů. Plánovaný dojezd
by měl být mezi 14.00 a 15.00
hodinou. K poslechu bude hrát
hudební skupina King bee z
Kojetína.

Děti kreslily Konici
Konice/mls - Výstava dětských kreseb „Město očima
dětí” bude k vidění v zámecké
galerii v Konici od pondělí 9.
září do pátku 20. září. Otevřeno
bude ve všední dny od 10 do 12
hod. a od 13 do 16 hod.

Hasiči budou
soutěžit v noci
Obědkovice/mls
SDH
Obědkovice zve na noční
soutěž dobrovolných hasičů
O putovní pohár předsedy
mikroregionu Střední Haná a
O pohár starosty obce Obědkovice. Akce se uskuteční
v sobotu 14. září od 19.00
v Obědkovicích.

Zvyšování počtu slovenských Romů v Hradčanech-Kobeřicích sledují místní s obavami

LIDÉ NECHTĚJÍ MÍT Z VESNICE CIKÁNSKOU OSADU

Hradčany-Kobeřice/mls
V souvislosti s narůstáním počtu Romů se v minulosti hodně
mluvilo o Dobromilicích. Kvůli
množícím se problémům v obci
dokonce vznikla domobrana.
V nedalekých Hradčanech-Kobeřicích je přitom situace obdobná, Romů už zde žije přibližně
třetina. Zatímco ti místní, kteří
v obci bydlí několik desítek let,
jsou ostatními spoluobčany přijímáni bez větších výhrad, nevoli
i u nich budí chování narůstajícího počtu cikánských přistěhovalců. Většina z nich přichází ze
Slovenska...
„Absolutně nemáme přehled, kolik jich u nás žije. Přihlášeno máme
čtyřicet Romů, nicméně k nim často jezdí návštěvy. To se jejich počet
náhle i ztrojnásobí. V jednom ma-

ličkém domě pak nějaký čas bydlí
třeba čtyřicet lidí,“ vyjádřila se
exkluzivně pro Večerník místostarostka obce Eliška Bridziková.
Aby obec zabránila přílivu dalších domů Romy, rozhodlo její
vedení, že volné nemovitosti pořídí do svého vlastnictví.
Těmito výdaji si však výrazně
zkomplikovalo plánované opravy chodníků a řadu dalších potřebných investic. V hledáčku
zastupitelstva prozatím skončily
dva domy. „Jeden stojí v Kobeřicích a už jsme na jeho koupi
složili zálohu. Přijde na přibližně
tři sta tisíc korun. Další tentokrát
v Hradčanech máme už vyhlédnutý a vzhledem ke svému stavu
by měl být ještě levnější. Naší
podmínkou je, že bude vzorně
vyklizený,“ přiblížila Bridziková. Co bude s domy dál? Radni-

ce plánuje, že je zboří a na jejich
místě možná postaví nové nemovitosti, které se pokusí nabídnout
slušným mladým rodinám.

Učí se spolu žít

Všichni oslovení se pak shodovali na tom, že nejproblematičtější je rodina Čurejových. „Na
malém prostoru ve zcela nevyhovujících podmínkách jich žije
snad čtyřicet a další pak obývají
ruinu postavenou na zahradě.
Když mají návštěvu, jejich počet
se ještě znásobuje, navíc umí být
pěkně hluční a nadělají nepořádek nejen na svém pozemku.
Děti často pobíhají venku či sedí
u silnice. Hrozí, že je co nevidět
srazí auto, ale rodiče jako by to
ani trochu nevzrušovalo,“ sdělila
Eliška Bridziková.
Zajímavostí rodiny Čurejových je
i to, že si její členy obce v regionu přehazují jako horký brambor.
Původně prý bydleli v Brodku u
Prostějova, který jim zajistil stěhování do Pivína. Po několik let
si Pivínští lámali hlavu nad tím,
jak je vystrnadit z vybydlené ruiny. Vyřešili to údajně tím, že jim
koupili dům právě v Hradčanech.
Rodinu Čurejových jsme navštívili, příliš ochotní k rozhovoru však
nebyli...

Situace je v Hradčanech-Kobeřicích náročná obzvláště pro lidi
žijící poblíž domů romských přistěhovalců. Přesto kromě několika slovních přestřelek k žádnému
vážnějšímu konfliktu zatím nedošlo. „Jedni se asi před dvěma měsíci přestěhovali do domu v naší
ulici. Mockrát jsem je ovšem
neviděla, celé dny jsou pryč. Problémy s nimi tedy nejsou. A s těmi
ostatními také ne. V Hradčanech
je to však horší,“ sdělila nám jedna z obyvatelek Kobeřic, která ve
vzájemném soužití větší problém
nevidí.
Trošku jinak to vnímá muž bydlící v Hradčanech. „Vítám fakt, že
radnice chce odkoupit domy, kde
by mohli přebývat další Romové.
Pár týdnů jsem měl za sousedy problémové romské výtržníky, s nimiž
nebyla kloudná řeč. Ti už se naštěstí
odstěhovali. S ostatními Romy, kteří tu žijí déle, se ale dá celkem vyjít,“ Peníze až na prvním místě
svěřil se jeden z obyvatelů domu Nákup domů bude pro obec
nedaleko objektu, který možná pře- hospodařící s necelými pěti
jde do vlastnictví obce.
miliony ročně velmi nákladný.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

pyrotechnik zjistil, že se jedná
o protipancéřový granát ráže
75 milimetrů z druhé světové
války. Munici pyrotechnik zajistil a převezl k likvidaci,“ informoval Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Jak dodal, ke zranění osob a škodě na
majetku nedošlo.

ŠLAPKA šlapala do pedálů aneb TISÍCOVKA POKOŘENA
Slunečné počasí do Smržic přilákalo cyklisty ze širokého okolí

Smržice/mls - Další z řady
úspěchů si v sobotu na své
konto připsal skvěle sehraný
tým osmačtyřiceti organizátorů z Klubu českých turistů
ve Smržicích. Tomu již nestačí, že v květnu pravidelně pořádá největší turistickou akci
v regionu Smržické vandr.
Letos zaznamenalo rekordní
účast i druhé jimi pořádané
setkání. Na patnáctý ročník
Smržické šlapky dorazilo
1 015 účastníků všech věkových i váhových kategorií!
Ostřílení pořadatelští matadoři
v typických modrých tričkách
Zůstane prázdný. Tento dům v Kobeřicích místní radnice koupila, na sobotní Smržickou šlapku
aby ho neobsadili nechtění romští přistěhovalci ze Slovenska. nezapomněli objednat teplé
Foto: Martin Zaoral a slunečné počasí. Úřad pro
počasí a klimatické změny veA to i přesto, že cena „vhod- Karel Svoboda, který za pro- dený svatým Petrem letos jených“ nemovitostí je vždy hlu- blémy s Romy vidí především jich žádosti vyhověl v plném
boko pod průměrem. Romové štědrý český systém sociálních rozsahu. Všichni cyklisté tak
totiž vždy kupují ty nejlevnější dávek. Na naše peníze podle
domy v nejhorším možném sta- něj stále dosáhnou i Romové
vu. Obvykle pár týdnů po pře- ze Slovenska. „Na Slovensku
vodu jsou však už nemovitosti jim přitom dávky pořádně osezadlužené na vysoké částky a kali. Sami Romové by tedy byli
visí na nich hypotéka. O to těžší hloupí, kdyby toho nevyužili a
je pak jejich následný odprodej. nezkusili to u nás,“ posteskl si
„Výkup domů dostal prioritu. Svoboda, který je za dobrých
Nebudou se kvůli tomu bohužel podmínek připraven vykoupit
moci spravovat rozbité chod- všechny domy, které budou
níky ani nic budovat. Koupené v nabídce. Dle místostarostky
domy rozebereme a nabídneme jich ovšem kromě výše zmíněpro novou zástavbu. Co s nimi ných aktuálně mnoho není. A
jiného?“ nastínil další postup tak problém přetrvává...

Proti přistěhovalcům se radnice brání vykupováním domů

Spoustu výkalů po divokých cikánských dětech museli
předminulý čtvrtek uklidit z nedávno vybudovaného sportovního areálu v Hradčanech-Kobeřicích. Po dvouleté
pauze tu totiž chtěli opět uspořádat dětský den. Ten se jim
o den později nakonec vydařil. Během zábavného odpoledne si pak všechny přítomné děti zadováděly společně.
Přesto kvůli hluku, špíně, smradu a někdy křiku vulgarit
nejsou místní z přílivu Romů ze Slovenska vůbec nadšeni.
Večerník se jel na inkriminované místo podívat...

776 159 120

Niva/mik - Další nález válečné munice je hlášen z Nivy.
Na pole za obcí vyjížděli pyrotechnici v sobotu před polednem.
„V sobotu 7. září po jedenácté hodině oznámil na policii
dvaatřicetiletý muž ze Svitav,
že na poli za obcí Niva nalezl válečnou munici. Přivolaný

ze smržického hřiště mohli
pod blankytně modrou oblohou
vyrazit na rozšířený počet cyklotras, konkrétně na čtyři okruhy pro horská kola a šest pro ta
silniční.
„Mezi účastníky letos převládli
jezdci na horských kolech, kterých bylo o pětačtyřicet víc,“
nakoukl do letošních statistik
Zdeněk Balcařík, předseda pořádajícího smržického Klubu
českých turistů. Jejich motivací
často bylo dobré jídlo a pití, které na ně čekalo v cíli.
„Vybrali jsme si čtyřicetikilometrový okruh, který vedl přes
Slatinice a Náměšť na Hané až
na Kosíř s novou rozhlednou.
Jak jsem se tak na ní rozhlížela
po krajině, dostala jsem hroznou chuť na makrelu. Cestou
z Kosíře jsem nemyslela na nic
jiného. Proto jsem fakt ráda, že

F o t o ree p o r t á ž
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už jsem tady, makrely tu bývají
e
výtečné,“ nechala se v cíli slyšet
w.vec
w
w
šestadvacetiletá Hanka, sympatická Prostějovanka.
Smržická šlapka i letos potvrdila, že je akcí, které se může zúčastnit úplně každý, kdo má rád
bezstarostný pohyb na čerstvém
vzduchu. Nejlépe o tomto faktu
svědčí věkové rozpětí účastníků. „Nejmladším účastníkem
byl čtyřměsíční Jan Slezáček.
Nejstarším pak Karel Ošťádal,
který na silničce ujel třicet kilometrů, přestože mu v úterý
desátého září bude neuvěřitelných osmdesát sedm let,” uvedl
Zdeněk Balcařík.
Největší výzvou pro všechny Cílová fotografie. Smržickou šlapku mohou aktivní rodiče bez probléúčastníky Smržické šlapky mů absolvovat i se dvěma malými dětmi.
Foto: Martin Zaoral
je pak 184 kilometrů dlouhá trasa vedoucí na Praděd srovnání s předchozími ročníky ji zvládli Filip Lázna a Michal
a zpět. „Letos ji absolvovalo extrémně hodně. Nejrychleji, Kozák,“ udělal Balcařík tečku
dvaadvacet cyklistů, což je ve a to za šest hodin a deset minut, za letošní šlapkou.

hrdinové smržické šlapky 2013...
2xfoto: Zdeněk Balcařík, 1xfoto: Martin Zaoral.

Na nélepším hanáckém vdolku Nástupci Roberta Změlíka zápolili v Ivani

si pošmákli jen trpěliví
Čelechovice na Hané/mls - Říká se, že někdo má rád holky,
jiný zase vdolky. Milovníci té
druhé varianty měli ideální
příležitost k setkání během
Zahradní slavnosti v Čelechovicích na Hané, která se konala
v sobotu 7. září. Její součástí
totiž byla i soutěž „O nélepši
hanácké vdolek“.

Při přehlídce umění hanáckých
kuchařek se letos sešlo méně koláčků, než by si možná majitelé
mlsných jazýčků představovali.
„V soutěži máme osm vzorků
a to dva druhy malých vdolečků
i šest druhů velkých koláčů,“ sdělila Večerníku hlavní organizátorka
celého sobotního odpoledne Milada Dosedělová, která je zároveň

i čelechovickou místostarostkou.
Vzhled, chuť, vůni i originálnost
náplně v Čelechovicích hodnotila čtyřčlenná porota. Vyhlášení
výsledků se oproti původním
plánům zdrželo. Teprve po něm
se do lákavě vypadajícího sladkého pečiva mohli zakousnout
i mnohdy už netrpěliví návštěvníci akce.

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Sváděly k nakousnutí. Čtyřčlenná komise
vybírala ten nejlepší z celkem osmi vzorků
hanáckých vdolků.
Foto: Martin Zaoral

V rodišti olympijského vítěze soutěžily děti i rodiče v netradičním sedmiboji

Ivaň/mls - Přibližně stovka možných pokračovatelů
nejslavnějšího atleta Hané
Roberta Změlíka se v sobotu
utkala na „stadionu“ v Ivani.
Čekalo na ně sedm originálních disciplín, které jim během horkého odpoledne daly
pořádně zabrat.
Děti v Ivani postupně soupeřily ve sprintu na třicet metrů,
trojskoku, dřepech, běhu pod
překážkami, skoku do výšky
a hodu koulí případně gumákem.
Královskou disciplínou pak byl
nepochybně sprint do prudkého
kopce. K zápolení pak přibraly
i své rodiče, kteří v obdobných
disciplínách mohli rovněž změřit
své síly. „Soutěže jsou vymyš-

I
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V Určicích oživili staletou tradici mariánských poutí
Určice/peh - V určickém kostele
svatého Jana Křtitele se v neděli
dopoledne sešla více než stovka
věřících, aby přispěli ke znovuobnovení tradice mariánských
pouti ke zdejšímu, legendami
opředenému obrazu Panny Marie.
Určická Panna Marie musela
čekat dlouhých sto deset let, než
si k ní poutníci opět našli cestu.
Právě tak dlouhou dobu totiž trvala odmlka každoročně pořádaných poutí k svatému obrazu
Bohorodičky, který má podle
pověsti zázračnou léčivou moc.

Poprvé byly poutě omezeny
už za dob vlády císaře Josefa I.
a úplně ustaly v období první světové války.
V neděli 8. září 2013 se proto do
určického kostela sv. Jana Křtitele sjeli věřící ze širokého okolí,
aby stáli u obnovení letité tradice: Pouti k Panně Marii Určické.
Před vstupem do chrámové síně
kostela vítala návštěvníky oblíbená dechová kapela Vřesovanka
a v kostele na počest znovuobnovení tradice mariánské pouti zazpíval mužský pěvecký sbor Orlice
i sólistka Mgr. Lenka Vařeková.

Staletá tradice. Soudobí organizátoři ojedinělé akce věří, že obnova
poutí přinese oživení úcty k Panně Marii Určické. Foto: Petra Hežová

Slavnostní chvíle. Slavnostnímu předání repliky unikátního obrazu
přihlížela více než stovka návštěvníků kostela.
Foto: Petra Hežová
V úvodu mše předali členové
Řádu sv. Lazara a vojenské jednotky rakouských granátníků
repliku obrazu Panny Marie Určické, jehož originál dodnes zdobí
hlavní oltář zdejšího barokního
kostela, Mons. Josefu Nuzíkovi,
který svým slovem provázel věřící
slavnostní mší. Slavnostní chvíli
zastínil na chvíli jen dusivý kouř
kadidla, který hrstku účastníků vyhnal na čerstvý vzduch před kostel,
připravený tým záchranářů naštěstí

zasahovat nemusel. Příležitost uctít
Pannu Marii si nechal ze zdejších
obyvatel ujít jen málokdo.
„Jsme z Určic a chtěli jsme být
u toho. Věřím, že se tradici podaří obnovit, nakročeno rozhodně
mají,“ doufá paní Terezie, která
do kostela dochází pravidelně
i s dětmi. Snad se odkaz předků
podaří uchovat a poutníci ze širokého okolí si k určické Panně
Marii znovu najdou cestu i v jednadvacátém století.

leny tak, aby si tu mohl s chutí
zasportovat každý- muži, ženy
i děti všech věkových kategorií,“
vysvětlil filozofii celé akce starosta Ivaně Petr Cetkovský.
Tradici sedmiboje v obci vloni
založilo hnutí Eywan 2000 při
příležitosti dvacátého výročí
vítězství Roberta Změlíka na
olympijských hrách v Barceloně. Ani letos však bohužel první
český olympijský šampion v desetiboji na akci ve svém rodišti
nedorazil. „Pomohl nám sehnat
medaile a poháry pro vítěze,“
upozornil starosta obce, kde stále
žije Změlíkův starší bratr Vilém,
že slavnější Robert zájem o svoji
rodnou hroudu neztratil.
Malí atleti celé odpoledne zápoli-

Sprint do kopce. Jednou ze sedmi
náročných disciplín byl také zrádný
běh do prudkého kopce, který se
zvedal přímo nad „stadionem” v Ivani.
Foto: Martin Zaoral
li s nadšením sobě vlastním. „Až
na hod koulí mě bavily všechny
disciplíny. Největší fuška byl
určitě běh do kopce, ještě že to
nebylo moc daleko,“ nechal se
slyšet dvanáctiletý Honza.
Robert Změlík svým vítězstvím
z roku 1992 nastartoval slav-

nou éru českého desetiboje,
jehož prapor bezprostředně po
něm převzali Tomáš Dvořák
a Roman Šebrle. Není přitom
vyloučeno, že nástupce „svaté trojice“ českého desetiboje
se v sobotu proháněl právě na
hřišti v Ivani....

Ve Vrbátkách otevřeli nový
dům s pečovatelskou službou

Vrbátky/mik - Velká sláva se
udála v sobotu odpoledne ve
Vrbátkách. Startem pro lidové
veselí při místní hodové zábavě
bylo slavnostní otevření nově
vybudovaného domu s pečovatelskou službou.
„Dům s pečovatelskou službou,
ve kterém bychom chtěli prostřednictvím Charity Prostějov
poskytnout velmi kvalitní služby
našim přestárlým spoluobčanům,
nás stál třináct milionů korun.
Z toho pět milionů jsme získali
jako dotaci z ministerstva pro
místní rozvoj. Další dotaci pak

Otevřeno! Sobotním přestřižením pásky zahájil vrbátecký starosta
Ivo Zatloukal s bývalou poslankyní Jitkou Chalánkovou provoz domu
s pečovatelskou službou.
Foto: Michal Kadlec

Velká sláva! Vrbátčané si okamžitě nový DPS prohlédli za doprovodu řízné muziky.
Foto: Michal Kadlec

máme slíbenou na vybudování
parku v sousedství,“ uvedl Ivo
Zatloukal, starosta Vrbátek. Jak
dodal, nový dům s pečovatelskou
službou disponuje šesti jednopokojovými a dvěma dvoupokojovými byty, tedy celkem pro deset
seniorů. „Bohužel, zatím zájem
ze strany našich starších občanů
není takový, jaký jsme předpokládali. Máme tedy ještě v naší
„dépeesce“ volná místa. Snad je
nebudeme muset nabízet lidem
z okolních obcí či měst,“ uvedl
Ivo Zatloukal.

Nejmladší. Rodiče vyrazili na Smržickou šlapku i s vozí- Nejstarší. Karel Ošťádal na silničce ujel třicet kilometrů, Taky se zapotili. Mnoha sportovcům po absolvování Smrkem, ve kterém se vezl čtyřměsíční Jan Slezáček.
přestože mu v úterý 10. září bude neuvěřitelných sedma- žické šlapky pořádně vyhládlo. Kuchaři se tak měli opravdu
co otáčet...
osmdesát let!.

Exkluzivní rozhovor se starostou Kostelce na Hané Ladislavem Hynkem - 1. díl

„Kanalizace byla nejpotřebnější a nejdůležitější akce, byla to nutnost“
Kostelec na Hané - Kandidáti hned šestice uskupení pronikli po komunálních volbách na podzim 2010 do zastupitelstva Kostelce na Hané. Nejvíce křesel, celkem čtyři,
získala formace vedená bývalým sportovcem a později
házenkářským funkcionářem Ladislavem Hynkem. Ten
se tak v listopadu téhož roku stal novým starostou města
s přibližně třemi tisícovkami obyvatel.

vlastní příjmy na to nestačí. Kdybychom tuto investiční akci realizovali
po etapách, trvala by několik let
a prodražila se. Vše je v řešení a
pevně věřím, že do konce roku bude
všechno v pořádku.“
Na jaře jste právě kvůli této
stavbě dostali sankci ve výši
pětatřicet milionů. Je v tomto
pení. Vážně se to neprojevuje na bodu něco nového?
Jiří Možný
práci pro obec negativně?
„V březnu jsme předložili podklaVaše první období v pozici „Je to poměrně dost, ale takto o něm dy řídícímu orgánu, ministerstvu
starosty pomalu končí, jak v roce 2010 rozhodli voliči. Je to životního prostředí, které mělo na
jste s ním zatím spokojen?
o schopnosti komunikovat a vní- Evropské komisi na základě našich
„Naší prioritou je spokojenost ob- mat názory všech zastupitelů. Je tu podkladů snížit výši této korekce.
čanů a myslím si, že práce jsme za patnáct lidí, kteří dostali mandát od V tomto měsíci očekáváme oficitři roky udělali dost. Samozřejmě se spoluobčanů, aby pro město praco- ální výstup od Evropské komise,
vyskytly určité problémy, ale ty by- vali, a ne se hádali. Jako třeba v par- a jsem přesvědčen, že bude daleko
chom měli v následujících měsících lamentu...“
příznivější než pětadvacet procent
vyřešit. S prací zastupitelstva jsem já
Problémy se týkaly hlavně z dotace, která nám byla vyměřena
osobně spokojen. Byť je složeno ze
jako preventivní pozastávka (zdůbudování kanalizace?
šesti kandidátek, pracuje kompaktj
„Samozřejmě.
Stavebně razňuje).“
„
j
ně a neházíme si klacky pod nohy.
Jak se vznik kanalizace
proběhla akce dobře, z finančníDěláme vše pro to, aby se město rozprojeví na hospodaření
ho hlediska se jedná o záležitost
víjelo a lidem se zde
měs
s dlouhodobým dopadem do měst- města?
dobře žilo.“
úvěr na dvacet roků, ale
„Má
ského rozpočtu. Každé město, které „Máme
Jak jste
pok se bude plnit rozpočtové
se pouští do tak veliké investice, si pokud
zmínil,
určení
urče daní, tak by nás to nemělo
musí zajistit
j dotace a úvěry,
y protože
p
v zastupitelstvu
zásadně ovlivmá svého zánit. Nemyslím
stupce celkem
si, že bychom
šest uskuse dostali do
pozice,
kdy
bychom nemohli investovat ani korunu
třeba do oprav
chodníků či
jiných drobStarosta Kostelce na Hané LADISLAV HYNEK nějších akcí
o změně ve výběru rozpočtového určení daní a město dál
zvelebovat.
Kanalizace byla
nejpotřebnější a nejdůležitější akce, byla to nutnost.
Pokud nemáte hotovou
infrastrukturu,
nemůžete z logiky věci pracovat
na úpravách komunikací
a veřejné zeleně.“
Foto: Jiří Možný

„V kalkulačce nám to dalo asi
sedm milionů korun navíc. Víme
ovšem, že se daně nevybírají
ve sto procentech předpokladů.
Proto jsme si do rozpočtu dali
čtyřicet procent z této částky...“

Zmínil jste rozpočtové určení daní. Jak se letošní změna
projevila na příjmech?
„Významnou částí příjmů města jsou
příjmy z daní fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty.
V rámci novely zákona o rozpočtovém určení daní se zvýšila finanční
částka na obyvatele a v kalkulačce
nám to dalo asi sedm milionů navíc.
Víme ovšem, že se daně nevybírají
ve sto procentech předpokladů. Proto
jsme si do rozpočtu dali čtyřicet procent z této částky. Jestli budou daňové
příjmy vyšší, jsou to finance, s nimiž
jsme nepočítali, ale které můžeme
dále investovat do rozvoje města.“
Podařilo se vám v letošním
roce kromě kanalizace ještě
něco zrealizovat?
„Z drobnějších akcí to byla oprava
kříže u parku Petra Bezruče za finanční podpory Olomouckého kraje,
dále celková rekonstrukce dívčího
sociálního zařízení na staré budově
základní školy. Do konce tohoto
roku ještě plánujeme dokončení bezdrátového rozhlasu, opravu chodníku u parku Petra Bezruče. Zejména
chceme dobudovat veřejné osvětlení
v ulicích Za Humny a Lešanská.“
Co podle vás občany momentálně nejvíce trápí, kde
vidíte priority?
„To je individuální podle lokalit.
Někde jsou to komunikace, jinde
chodníky, zeleň, hlučnost, frekvence dopravy. Každá lokalita má svůj
problém. Do budoucna plánujeme
rekonstrukci ulic Revoluční a Bezručova, která byla výstavbou kanalizace nejvíce zasažena. V případě
Libušinky již máme zpracovanou
dokumentaci a zrealizujeme ji
v nejbližším termínu, možná ještě do
konce roku.“
Hodláte podat žádosti
i o další dotace?
„V další výzvě Regionálního operačního programu zažádáme o dotaci

na revitalizaci prostranství. Jedná se
o centrální Jakubské náměstí a okolí.
Momentálně zpracováváme žádost,
do dvanáctého září je termín podání.
Byli bychom rádi, kdybychom tak
mohli dokončit obnovu centra, která
začala kanalizací a průtahem Kostelce. Celkové náklady akce budou kolem deseti milionů korun. Výhledově
počítáme i s investicemi do sportovního areálu, uvidíme, jaká bude situace
a stav financí. Areál je velice dobře
položen, ale je třeba obnovit povrchy
na sportovištích. Je to otázka dotačních titulů, budeme se výhledově
připravovat na to, abychom i tento
pprojekt
j mohli zrealizovat.“
Jak vnímáte činnost kulturních spolků a sportovních
oddílů?
„Myslím si, že město je podporuje dosti významně v rámci svých
možností. Kdyby naše příjmy byly
větší, dalo by se uvažovat i o jiných
částkách. Spolky a sportovní oddíly město reprezentují velmi dobře
a také nám při akcích organizovaných městem pomáhají. Já osobně
jsem hrál házenou, prošel jsem atletikou, hrál jsem lední hokej, v dorosteneckém věku kopanou za Železárny Prostějov a v mužské kategorii
pouze za rodný Kostelec. Můžu říct,
že sport je moje srdeční záležitost.
K nejvýraznějším spolkům, který
zde dobře pracuje, patří hasiči. Je to
parta lidí, na kterou se dá spolehnout
a vše odedře na maximum.“
Na co můžete v nejbližší
době pozvat?
„V sobotu jednadvacátého září se
koná ve sportovním areálu kostelecké vinobraní, to je již tradiční akce.
V listopadu pak pořádá Sokol lampionový průvod zakončený strašidelnou
stezkou pro nejmenší účastníky. Děti
ze základní školy budou připravovat
vánoční jarmark, počítáme rovněž
s mikulášskou nadílkou, kterou pořádá město ve spolupráci se spolky.“

Plumlov/mik - Ani ne hodinu
trvalo plumlovským policistům, než dopadli dvojici zlodějů. Ti u přehrady vysáli z pracovního stroje naftu za necelých
pět tisíc korun!
„V neděli prvního září krátce po
šesté hodině ráno se v tu dobu dvě
neznámé osoby vloupaly do nádrže pracovního stroje, který byl zaparkovaný u plumlovské přehrady.
Pachatelé odstranili víčko nádrže
a odčerpali stodvacet litrů motorové nafty. Jejich nevšední chování
ovšem neuniklo pozornosti všíma-

vého občana, který vše oznámil na
policii. Policisté z obvodního oddělení v Plumlově okamžitě začali
po pachatelích pátrat. Na základě
operativního šetření za necelou hodinu zadrželi dva muže ve věku 21
a 22 let z Prostějovska, kteří se ke
krádeži doznali,“ uvedla k bleskové akci Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Svým jednáním oba týpci způsobili škodu za 4 800 korun. Nyní
jim za přečin krádeže hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Seniorka našla v lese
u Holubic část granátu
Holubice/mik - Šla do lesa na houby a místo nich našla pozůstatek
druhé světové války. Jednašedesátiletá žena po nálezu části válečné
munice zavolala policii.
„V pondělí druhého září kolem
druhé hodiny odpoledne přijali
prostějovští policisté oznámení od
jednašedesátileté ženy, že nedaleko
lesa poblíž obce Ptení-Holubice
našla předmět připomínající munici. Na místo byli vysláni policisté

a přivoláni pyrotechnici,“ informovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. „Ti zjistili,
že se jedná o střepinu z protipancéřového dělostřeleckého granátu,
pravděpodobně ráže šestaosmdesát
milimetrů z období druhé světové
války. Část munice byla bez zápalky a trhaviny, střepinu si policisté
převzali ke zneškodnění,“ dodala
Urbánková.

Cyklista kličkoval Konicí
Policistům nadýchal 2,72 promile!

Konice/mik - Ani na kolo se
nesmí sednout pod vlivem
alkoholu. Toto si zřejmě
neuvědomoval chlapík, který
opilý jako dráteník v pondělí
odpoledne křižoval na kole
Konicí. Pro něj bohužel, si jej
v pondělí 2. září krátce před půl
pátou odpoledne povšimla policejní autohlídka ve Hřbitovní
ulici v Konici
„Cyklista vyjel z ulice E. Beneše
a zamířil směrem ke kruhovému
objezdu. Vzhledem k tomu, že
kličkoval v pravém jízdním pruhu
ze strany na stranu a ohrožoval
svou jízdou bezpečnost i plynulost
silničního provozu, policisté se za
ním vydali. Na ulici Husově ho

zastavili a zkontrolovali. Jednalo se
o třiapadesátiletého muže, u něhož
provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, a naměřili mu 2,72
promile alkoholu v dechu,“ popsala Večerníku událost Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Cyklista se k požití alkoholu před
jízdou přiznal. Další jízdu na kole
mu policisté zakázali a muž tak
dál pokračoval pěšky. „Nyní je
podezřelý ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. Po zadokumentování bude spisový materiál
zaslán příslušnému správnímu
orgánu k projednání,“ dodala
mluvčí policie.

Plumlovské vinobraní se blíží:
Vyhrajte deset vstupenek!
Plumlov/mls - Špičkový doprovodný program nabídne letošní vinobraní
v režii Plumlovských nadšenců. Na pódiu vystoupí country skupina Náhoda, Varmužova cimbálová muzika, Michal Tučný revival band a kapela
Novios. Chybět nebude ani ohňová show a samozřejmě rozsáhlý stánkový prodej. Akce se na plumlovském zámku bude konat v sobotu 21. září,
vy však vstupenky můžete vyhrát už nyní!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
Jak se jmenuje dámská sekce Plumlovských nadšenců,
která se představí i na letošním Plumlovském vinobraní
A) Fialové kravičky
B) Bujaré paničky
C) Veselé kravičky
Na vaše odpovědi čekáme do ČTVRTKU 12. ZÁŘÍ 2013, z těch správných
vylosujeme deset výherců, kteří získají jednu vstupenku na Plumlovské vinobraní. Jejich jména zveřejníme v příštím čísl Večerníku.
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ s heslem „VINOBRANÍ“. Můžete nám ale také volat na telefonní číslo
582 333 433 či zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do redakce Večerníku v Olomoucké ulici číslo 10.

Došlo na naši adresu...

V Krasicích zápolili mladí hasiči

Naděje. V Krasicích je tradicí, že o nové požární nadšence není nouze. Letos tomu nebylo jinak...
Foto: Hana Nováková
Krasice - Už sedmým rokem proběhla v sobotu 7. 9. 2013 za krásného počasí, na domácí půdě Krasic,
hasičská soutěž v požárním útoku
O pohár starosty SDH Krasice.
Nejlépe, stejně jako v loňském
roce, si vedlo družstvo SDH Krasice a tak v kategorii starších žáků
obsadilo první místo. Z druhého
místa se mohly radovat Domamyslice a neméně pěkné třetí
místo získalo družstvo SDH Nenakonice.

V kategorii mladších žáků obsadilo první místo družstvo Vícov B,
druhé místo si zasloužilo družstvo
z Nenakonic a krásné třetí místo
v soutěži patřilo Pivínu.
Starosta SDH Krasice by za celý
sbor chtěl všem poděkovat za účast
a úžasnou atmosféru při letošní soutěži a zároveň by chtěl moc poděkovat městu Prostějovu za finanční
podporu mladých hasičů.
Více informací o SDH Krasice na
www.sdhkrasice.cz.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Do Prostějova zavítal
arménský „KRÁL KVĚTIN“

AŠOT ARAKELJAN

Prostějovská Galerie
N7 rozkvetla díky obrazům arménského
malíře žijícího v Česku
Ašota Arakeljana.
Jasné barvy a převážně květinové motivy autorových obrazů potěšily už první
účastníky čtvrteční
vernisáže Ti ostatní
mají šanci až skoro
do poloviny října.
Prostějov/peh

Exotické jméno autora pestrobarevných obrazů cizokrajných
květin přilákalo do prostějovské
Galerie N7 několik desítek návštěvníků, kteří mohli v průběhu
čtvrteční vernisáže nejen ocenit
osobitý malířský styl arménského rodáka Ašota Arakeljana, ale i
osobně si s autorem potřást rukou
či připít skleničkou dobrého vína.

„Králem květin“ jej před časem
nazval Mgr. Martin Nevyjel,
který se spolu s PaedDr. Michalem Páleníčkem chopili
úvodního slova na počátku vernisáže. Sami mu určitě dáte za
pravdu, pokud navštívíte autorskou výstavu Ašota Arakeljana.
„Nemám rád, když malíř mluví
sám o sobě, za něj mají hovořit
především jeho obrazy,“ prohlásil arménský malíř, který spolu

s manželkou a dcerou žije ve
vesničce na Slovácku. Ostatně
manželka malíře doprovázela
i na jeho vernisáži v Prostějově
a sám autor jí před návštěvníky
galerie vysekl dokonalou poklonu: „Kdysi jsem byl dotázán,
která květina je mi nejmilejší
a já musím znovu říct, že tou
nejkrásnější květinou je moje
manželka...“
Osobitý malířský styl, precizní
práce se štětcem a špachtlí společně s ornamentalismem a návazností na arménské dědictví
zaujalo nejednoho z návštěvníků vernisáže. Svého favorita si
vybrala i Jiřina Čechová: „Určitě bych si dovedla představit,
že by mi takový obraz visel
doma. Tady v galerii mají vůbec
spoustu krásných věcí.“
Výstavu plnou květin, která
i přes nadcházející podzim
doslova vykvetla v Galerii N7
na Netušilově ulici, můžete
navštívit do 12. října.

VELKOLEPÝ ÚSPĚCH SLÁDKA!
„Ocenění mě potěšilo, ale když
jsem zjistil v jaké kategorii fotka vyhrála, tak jsem se musel
hodně smát. Považoval jsem
to za omyl. Na snímku je sice
skupinka koz, přesto to běžný
skupinový akt samozřejmě není.
Buď jsem to tedy spletl já, nebo
porota projevila skvělý smysl
pro humor a fotku sama zařadila
právě do této kategorie,“ reagoval na četné gratulace Petr Sládek.
Prestižní
soutěže
se
zúčastnilo
celkem
563
snímků vytvořených většinou
špičkovými
profesionály.
V této nabité konkurenci
dokázal Petr Sládek uspět,
přestože ho fotografování

neživí. „Pracuji v rodinné firmě
s chovatelskými potřebami.
Chci si uchovat svobodu, abych
nemusel fotit na kšeft a mohl si
vybírat, co chci dělat a co ne.
Kdyby tomu tak nebylo, možná
by se mi focení úplně zprotivilo. Takhle se na něj pořád
těším a mám prostor zkoušet
pořád něco nového,“ vysvětlil
Petr Sládek, pro kterého to není
první takto prestižní ocenění.
Jeho snímek se například letos v červnu dostal mezi 101
nejlepších česko-slovenských
aktů. Tuto přehlídku uspořádal
časopis Instinkt a zaštítil ji
světoznámý „král aktu“ fotograf Tono Stano.

LEOŠ ŠIMÁNEK uvádí

velkoplošnou panoramatickou
live-diashow se sedmi projektory
ALJAŠKA - Pobřeží Pacifiku
Prostějov/pk - Expedici Leoše
Šimánka se podařil čin, který
doposud nemá obdoby - na
nafukovacích člunech obeplout západní pobřeží Kanady
a Aljašky! A právě tomuto
tématu je věnována nově sestavená diashow, doplněná zatím nezveřejněnými fotografiemi, lterá tak dokumentuje
třetí a závěrečnou etapu této
zcela neobvyklé Šimánkovy
plavby. V Prostějově se
tento
známý
cestovatel
představí v úterý 1. října, kdy
hned dvě jeho představení
uvede
Městské
divadlo.
Odvadnypozdějiještěvystoupí
v Olomouci.
Na panoramatickém plátně
uvádí
Leoš
Šimánek
neskutečně zajímavý svět -

Prostějov/peh - Slavnostní
zahájení již deváté sezóny
Divadla Point se neslo v duchu kabaretu, smíchu a téměř
ohlušujícího potlesku. Divadelníci naservírovali obecenstvu programovou ochutnávku nádavkem s pořádnou
porcí nové energie a humoru.
V Divadle Point se od pátečního večera svítí! V tomto případě nejde o oznámení spojené
s přerušením dodávky elektrické energie, ale o luxusní zahájení nové sezóny na prknech,
která znamenají Point. První
poprázdninové
vystoupení
s názvem Rozsvěcení světel
přilákalo do hlediště divadla
desítky diváků.
„Chodím sem pravidelně, navíc tu mám spoustu kamarádů,
které jsem přišla podpořit,“
usmívala se sympatická divačka Gabriela, která na představení dorazila spolu se sestrou.
„Byla jsem zvědavá, co se bude

dít, tak jsem přišla. Tady je totiž
vždycky legrace,“ dodala zmiňovaná sestra.
A herci se nenechali zahanbit.
Hned v úvodu se ohlédli za
svými úspěchy uplynulé sezóny a pochopitelně se připomněl
také Testosteron, který nadchl
mimo jiné i na mezinárodním
festivalu amatérského divadla
Jiráskův Hronov. Divadelnický
ansábl zároveň obecenstvu nabídl drobnou ochutnávku toho,
na co se v nadcházející sezóně
mohou těšit a diváci téměř nestačili tleskat.
A stejně jako do oblíbeného
seriálu přicházejí nové postavy, i Divadlo Point představilo
na jevišti svoje mladší následovníky, kteří se o podporu
publika utkali se staršími kolegy v nelítostném souboji
v improvizování. Schválně, jak
byste si vy poradili s rekvizitami jako badmintonový košíček
či krajíc chleba?

lidskou rukou nedotčenou
přímořskou divočinu. Z vod
Tichého oceánu se zvedají
nebetyčné hory pokryté ledovci. Stékají z jejich úbočí,
led se láme do nesčetných
fjordů a kry vyplouvají
hustě zalesněnou krajinou na
otevřené moře.
Fjordy se zařezávají hluboko
do pobřeží, jsou rejdištěm
mořských vyder, tuleňů,
lvounů, dravých kosatek a
velryb, které tam mají úžasné
množství potravy. Do řek se
táhnou rok co rok hejna lososů,
kde na ně číhají medvědi a
společně s bělohlavými orly
je loví.
Leoš Šimánek vyrazil do
aljašské divočiny již tradičně
s manželkou, synem a dcerou,

tentokrát doprovázeni dvojicí
přátel. Celé krátké severské
léto členové expedice strávili
v přírodě, jaká není nikde
jinde na světě!
Diashow doplňuje vydání
fotografické knihy POBŘEŽÍ
PACIFIKU - Na nafukovacích
člunech z Kanady na Aljašku,
kterou vydal Leoš Šimánek
ve
svém
nakladatelství
ACTION-PRESS.
Více o autorovi, jeho diashow
a knihách (včetně internetového knihkupectví) najdete na webových stránkách
www.leossimanek.cz.
Ale už brzy vypukne na
stránkách Večerníku soutěž
nejen o zmíněnou knihu, ale
i o vstupenky na avizovaná
představení...

Zrodila se hvězda. Jedinečné hudební vystoupení principála divadla na téma mýval a příušnice si od publika vysloužilo ohlušující
aplaus.
Foto: Petra Hežová
O tom, že divadelní ochutnávka
divákům opravdu zachutnala,
svědčil nejlépe hromový potlesk a salvy smíchu po každé
ze scének. Jak se omlazený
ansámbl Divadla Point pere
s nadcházející již devátou sezónou, se můžete přijít podívat
už 20. září v 19:00, kdy v prostorách divadla na Olomoucké
ulici proběhne slavnostní pro-

mítání filmů z produkce mezinárodního filmového kempu
MOVIE FACTORY 2013, kterého se zúčastnili mladí filmaři
z Finska, Estonska, Slovenska,
Slovinska a České republiky.
Druhá část programu bude
věnována filmové tvorbě juniorského filmového tábora
v Sobotíně, který Divadlo Point
každoročně pořádá.

jakk odstarrtovvaloo diivaadllo poiint.....

Na zdraví. Příležitost připít si na zdar výstavy se samotným autorem
využilo bezpočet účastníků čtvrteční vernisáže. Foto: Petra Hežová

Můj favorit. Tak si pojmenovala jeden z obrazů Ašota Arakeljana účastnice vernisáže výstavy obrazů.
Foto: Petra Hežová

Prostějov/mls - Jedinečnému
cyklu zimních krajinek Petra Sládka se uplynulý týden
dostalo dalšího ocenění. Odborná porota oblíbeného
časopisu Reflex jej v nabité
konkurenci
zvolila
aktem roku. Přitom samotné
zařazení do kategorie je jedním velkým fórem. Snímek,
na němž je zachycen muž
a skupinka koz pasoucími se
pod oblými kopečky ňader
zvítězil v kategorii „skupinový akt“...

V Divadle Point se už zase svítí i hraje!

2x foto: Petra Hežová

Impropoint v akci. Diváci měli mezi záchvaty smíchu možnost Ohlédnutí za úspěchy. Chtěli něčeho dosáhnout a něčeho také
zhlédnout, i jak to chodí v kravíně, na tenisovém hřišti a v hasičárně. dosáhli, tak proč se tím nepochlubit i obecenstvu.

Fotograf Petr Sládek představil Prostějovsko jako na dlani

Prostějov/peh -Celebrita současné doby mezi prostějovskými fotografy Petr Sládek
zahájil v pátek 6. září Galerii
U Hanáka svoji výstavu širokoúhlých fotografií s názvem
Prostějovsko v panoramatech,
která potěší oko každého zdejšího patriota.
Páteční podvečer nebylo v Galerii U Hanáka téměř k hnutí.
Důvodem byla výstava prostějovského rodáka, patriota
a fotografa Petra Sládka, který
návštěvníkům vernisáže nabídl
na šestnácti širokoúhlých snímcích okolí Prostějova doslova
jako na dlani. Netradiční záběry
známých prostějovských dominant byly opravdovou potěchou
pro oko i duši každého pravověrného Prostějovana.
„Na výstavu jsem se těšil už od
minulého týdne, kdy jsem se
o akci dozvěděl. Jsem opravdu
nadšený, ty fotografie jsou krásné,“ ohodnotil precizní práci
autora Pavel Navrátil, který se
vernisáže účastnil spolu s manželkou.
U příležitosti zahájení výstavy se
úvodního slova chopil autorův

dvorní řečník a současně redaktor
Večerníku Martin Zaoral, který
ocenil jak trpělivost, s jakou fotograf Petr Sládek tvoří své snímky,
tak i nápaditost, která jim dodává
originální šmrnc. „Fotografie Petra Sládka říkají - tady jsem doma,
tady se mi to líbí...,“ shrnul podstatu výstavy Martin Zaoral.
Kromě zdejší radnice, zámku
a hlavního prostějovského kostela si návštěvníci měli možnost Vzpomínka na dědečka. Fotograf Petr Sládek (na snímku uproprohlédnout například budovu střed) návštěvníkům předvedl i původní širokoúhlý fotoaparát svéOděvního podniku, Společen- ho dědečka.
Foto: Petra Hežová
ského domu, místního nádraží
i dnes už historickou fotografii
Prioru tvořenou osmadvaceti snímky. Součástí výstavy je
i unikátní černobílý širokoúhlý
snímek plumlovského zámku,
který před čtyřiceti lety pořídil
na panoramatický fotoaparát
značky Horizont autorův dědeček, fotograf Karel Sládek. Jeho
vnuk nafotil tutéž scenérii již
s použitím moderního digitálního fotoaparátu.
Noční romantika. Luxusní noční snímky z centra města nadchly neNejen vzniklé snímky si můžete jednoho z návštěvníků. Nechte se okouzlit i vy.
Foto: Petra Hežová
sami porovnat, pokud navštívíte fotografickou výstavu, která 8. října. „Doufám, že se foto- oblíbená místa,“ přeje si skromně
bude návštěvníkům k dispo- grafie budou návštěvníkům líbit autor, který byl z návštěvnosti
zici v Galerii U Hanáka až do a snad si na snímcích najdou i svá vernisáže příjemně překvapen.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... OLYMPIC!
Plumlovské léto sice skončilo, ale fanoušci nemusí smutnit! Ba právě naopak, příznivci klasického bigbítu jsou znovu u vytržení. Do vystoupení
legendární skupiny OLYMPIC totiž chybí pouze jedenáct dnů! A představovat vám protagonisty, kteří příští pátek zcela ovládnou Prostějov, by bylo
více jak nošením dříví do lesa...
Každopádně si připomeňme to, co už jistě všichni ví - koncert skupiny
OLYMPIC, který pořádá agentura HITTRADE, se uskuteční ve Společenském domě v Prostějově již PŘÍŠTÍ PÁTEK 20. září od 20 hodin!
A jak je již tradicí, vy můžete být přitom díky Večerníku dokonce ZADARMO! Tentokrát totiž obdarujeme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ. Osm
prostřednictvím tištěného vydání a dva úspěšné z internetových stránkách
www.vecernikpv.cz. Každý přitom vyhraje po jedné vstupence.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš mediální partner všech hudebních šlágrů!
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat
ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a
pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 9. do čtvrtku 19. července ve dvou dějstvích.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

KDO JE JEDNÍM ZE ZAKLADATELŮ A SOUČASNĚ DLOUHOLETÝM
LÍDREM SKUPINY OLYMPIC?
Svéodpovědi,čitipyzasílejtenae-mailovouadresuSOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „Olympic“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo
582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 12. ZÁŘÍ, 16.00 hodin. Jména
prvního kvarteta výherců zveřejníme v příštím vydání, kde také najdete otázku
s pořadovým číslem dvě.

INZERCE

Ze života města
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KOCOURKOV VE VRAHOVICÍCH:

opravený chodník se podruhé rozkope!
Magistrát není schopen koordinovat své zájmy s plynaři a energetiky

Večerník před měsícem na popud vrahovických občanů
z Jilemnického ulice informoval veřejnost o neskutečném
mrhání peněz z městské pokladny. Jde o to, že nedávno
opravený chodník v uvedené ulici rozkopali energetici,
kteří zde do země pokládali kabely k veřejnému osvětlení. To ale není všechno. Jak nás minulý týden informovala
obyvatelka Jilemnického ulice, zdejší občané už dostali
echo, že za měsíc se zde bude kopat znovu!
Prostějov/mik
„Ráda bych poděkovala Večerníku
za zveřejnění toho, co se děje v naší
ulici a co jste trefně nazvali komedií
ve Vrahovicích. Když jsme si po
dlouhých letech konečně vymodlili opravu našeho chodníku a město
na tuto akci vyčlenilo přes sto tisíc
korun, přišlo letos na začátku srpna
velké zklamání. Dlouho jsme si
nového chodníku neužili, protože
ho celý rozkopali energetici s tím, že
tady budou měnit kabely pro veřejné

osvětlení,“ napsala do redakce obyvatelka Jilemnického ulice. Podle ní
ale tato záležitost hodná města Kocourkova neskončila. „Když energetici svoji práci ukončili, upozornili nás,
že koncem září se tu bude kopat znovu, tentokrát přijdou na řadu plynaři.
Nicméně dělníci z elektrárny se dali
do práce na zapravení rozkopaného
chodníku s tím, že je jejich povinností
dát komunikaci do původního stavu.
Když jsme se jich ptali, proč to dělají,
pokud se tu za měsíc bude kopat znovu, dostali jsme odpověď, že jim to

ukládá zákon. Naše otázka tedy zní,
proč se takto mrhá s penězi, které by
se raději mohli investovat například
do asfaltového povrchu v naší prašné
ulici?! A proč město nekoordinuje
tyto práce, proč se nejdříve nepoložily
kabely, neopravily se plynové
přípojky a pak teprve neudělal nový
chodník? Myslím si, že na magistrátu pravá ruka neví, co dělá levá...,“
hořekuje žena z Vrahovic.
Na dotaz Večerníku vedení města
přiznalo, že domluva s energetickými či plynárenskými firmami

Smutná komedie. Chodník v Jilemnického ulici energetici sice
dali po sobě do jakž takž původního stavu, ale za měsíc ho znovu
rozkopají plynaři. Je toto normální?
Foto: Michal Kadlec
je skutečně hodně složitá, mnohdy
dokonce nemožná. „Jsme si vědomi
problému, na který poukazujete.
Není to ale vina města. My totiž
nejsme v těchto případech investory
a někdy je velice těžké koordinovat
naše záměry se záměry energetických či plynárenských společností.
I ony mají své vlastní rozpočty
a předpisy. V jejich případech se
často stává, že obdrží nějaké peníze
navíc a ty se okamžitě snaží investovat do modernizace svých zařízení.

Bohužel, někdy je nezajímá ani
to, že rozkopou nově opravený
chodník. Nelíbí se to mně, ani
nikomu z rady města a chápu, že
už vůbec ne právem rozhořčeným
občanům. Ale bohužel, čas od
času k takovým věcem dochází,
nyní se tak stalo ve Vrahovicích,“
uvedl Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějova. Jak
vzápětí dodal, je skutečně povinností těchto společností dát chodník
do původního prvotřídního stavu...

NO SLÁVA! Zájemce

opraví byt města za své
Prostějov/mik - Už v průběhu
loňského roku Večerník informoval o žalostné situaci
u městem nabízených bytů
k pronájmu. Problém je v tom,
že byty jsou mnohdy v dezolátním stavu a je zapotřebí
nákladných
rekonstrukcí.
Nikoliv z městské pokladny, ale
z kapes případných nájemníků.
Proto o byty nebyl valný zájem.
Až do minulého týdne…
Město získalo zájemce o opravu bytu vlastním nákladem.
Jedná se o byt na Pernštýnském
náměstí číslo 7, v takzvaném
knížecím domě. Nový nájemník uzavře s Domovní správou
smlouvu v souladu s podmínkami vyhlášeného záměru rady

města ze dne 8. ledna 2013.
Provede rekonstrukci bytu dle
soupisu oprav v hodnotě čtyř
set tisíc korun.
„V bytě je třeba vybudovat
nové rozvody elektřiny, plynu,
vody a kanalizace. Nájemce
provede rekonstrukci koupelny,
kuchyně, podlahy, oken a dveří.
Tato investice bude započítána
do stanoveného nájemného.
Kompenzace činí dvaapadesát
měsíců, kdy uvedený občan
s rodinou nebude muset platit
nájem,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Magistrát nabízí ještě dalších
devět podobných bytů, o ně však
není pražádný zájem...
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Chodníky jako pět fotbalových hřišť! LIPKA plánuje stavbu chráněného bydlení

Prostějov/mik - V tomto volebním období šlo z rozpočtu
města na opravu chodníků
celkem dvacet milionů korun.
Z těchto peněz bylo za poslední tři roky rekonstruováno
pětačtyřicet komunikací ve
všech částech města o celkové
ploše bezmála dvacet sedm tisíc metrů čtverečních.
„Díky elektronickým aukcím,
které jsme zavedli, se podařilo dosáhnout výrazné úspory
cen. Tím jsme mohli opravit

chodníky ve více lokalitách.
Uspořené prostředky v kapitole oprav chodníků mohly být
využity také na rekonstrukce
celých ulic. V loňském roce
to byla oprava komunikace
v ulicích Krapkova a Letecká,
letos pak asfaltový povrch ulic
Polská a Resslova,“ konstatoval Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Jeho slova dokládají statistické údaje, zatímco v roce 2010

činila průměrná cena opraveného chodníku 2 400 korun
na metr čtvereční, po zavedení
elektronických aukcí klesla
cena rekonstrukcí komunikací na průměrných 750 korun
za metr, což znamená úsporu
bezmála sedmdesát procent!
„V letech 2011 až 2013 činí
celková plocha oprav chodníků
ve městě 26 667 metrů čtverečních, což odpovídá rozloze pěti
fotbalových hřišť,“ připodobnil
zajímavé srovnání Jiří Pospíšil.

Radní pod palbou

Od města dostane milion korun, zbytek nákladů pokryje úvěr

Prostějov/mik - Občanské sdružení Lipka se vrhlo do odvážného
plánu. Ve Vrahovicích hodlá
vybudovat chráněné bydlení
pro zdravotně postižené občany.
Nápomocno bude i město, které
schválilo sdružení milionovou
veřejnou finanční podporu.
Rada města usnesením z poslední
schůze doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí veřejné
finanční podpory ve výši jeden
milion
korun
občanskému
sdružení Lipka. Radní tímto
rozhodnutím deklarují, že pod-

pora infrastruktury sociálních
služeb je prioritou vedení města.
„Občanské sdružení Lipka
připravuje v Prostějově vybudování chráněného bydlení pro
osoby se zdravotním postižením
a otevření sociálně terapeutické
dílny. Projekt s názvem „Mám
kam jít“ navazuje na systémová opatření Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb
ve městě Prostějově. Pro tyto
účely poskytlo město v roce
2010 vhodnou budovu v ulici
Jana Köhlera ve Vrahovicích.

Občanské sdružení Lipka uspělo
se svým rozsáhlým investičním
projektem v hodnotě bezmála
dvaadvacet milionů korun ve
výzvě Regionálního operačního
programu Střední Morava. Dotace pokryje pětasedmdesát procent nákladů, realizaci projektu
je třeba dofinancovat částkou
pěti a půl milionů korun,“ objasnila náměstkyně primátora statutárního města Prostějova Alena
Rašková.
Pomocnou ruku Lipce podalo
zastupitelstvo města v závěru

minulého roku, když vyhovělo
žádosti a poskytlo na rekonstrukci budovy veřejnou finanční podporu ve výši jeden milion korun.
Dofinancování plánuje Lipka
dokrýt čtyřmilionovým úvěrem.
Podmínkou banky pro uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru je
dodatečně vyžadováno složení
depozita ve výši jeden milion
korun. Prostředky mají sloužit
jako záruka v termínu čerpání
úvěrových prostředků, a to až do
realizace projektu plánované do
31. března 2015.

REKONSTRUKCE SMETANOVÝCH SADŮ SE DOSTALA DO MÍRNÉHO SKLUZU
„Může za to prázdninové sucho i oprava propadlých chodníků,“ míní náměstek primátora Zdeněk Fišer
Prostějov - Částečné otevření Smetanových sadů během hodových slavností není reálné. Otevřen nebude ani
průchozí koridor mezi Vápenicí a Školní ulicí, jak se původně předpokládalo. Důvodem je menší zpoždění při rekonstrukci parku, zejména výsadbě trávníků. Na vině je sucho
z posledních dvou měsíců a také to, že Vodovody a kanalizace musely provést opravné práce na chodnících, které
se vinou nekvalitního zapravení po rekonstrukci kanalizační sítě jednoduše propadly. O aktuálním průběhu rekonstrukce Smetanových sadů Večerník hovořil se Zdeňkem
Fišerem (na snímku), náměstkem primátora města, který
je na radnici zodpovědný za stavební investice.
Michal Kadlec
Pane náměstku,
v čem vy osobně
vidíte zdržení, kvůli kterému nemohou být Smetanovy sady otevřeny alespoň během blížících se
Hanáckých slavností?
„Skluz v harmonogramu není zapříčiněn dodavatelem stavby ani
městem. Jak již bylo v minulosti
zmíněno, na dvou místech v parku se po rekonstrukci kanalizace propadly chodníky, což bylo
ze strany města reklamováno

a nápravu měly v režii Vodovody
a kanalizace. Tyto práce se prodloužily a teprve po nich mohly
dále pokračovat terénní úpravy
parku. Samotné stavební práce
zde byly dokončeny již dávno.
Druhým důvodem zdržení je počasí, které během letních prázdnin nepřálo výsadbě trávníků. To
vše se dohání až v těchto dnech.“
Takže
během
hodů
nebude
otevřen ani průchozí koridor
mezi Vápenicí a Školní ulicí?
„Bohužel, s největší pravděpo-
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dobností se to nestihne. V těchto
dnech se totiž ještě dokončuje
úprava průchodu hradbami do
Školní ulice...“
Jak vy osobně
jste
spokojen
s průběhem rekonstrukce
Smetanových sadů? Někteří
občané namítají, že se tady už
dlouhé týdny jakoby nic neděje,
nikde žádný pohyb...
„Je nutné si uvědomit, že veškeré stavební úpravy v parku už
skončily, jsou hotové. Nyní nastala ta druhá etapa, kdy probíhá
výsadba zeleně. Desítky dělníků
tak pochopitelně zmizely, takže
se po Smetanových sadech nyní
pohybují jen zahradníci - specialisté. Zatím se zasela tráva
a bude následovat sadba keřů
a stromů. Jinak realizace nové
cestní sítě včetně osvětlení, osazení lavičkami a veškeré terénní
úpravy byly včas dokončeny.“
Kdy je vůbec
plánováno dokončení rekonstrukce parku
a kdy dojde k jeho předání
zpět magistrátu?

„Celkově vzato až na jaře
příštího roku. Větší část
zeleně se bude vysazovat
ještě letos na podzim,
některá však právě až
v březnu či dubnu roku
2014. Firma pak další tři
nebo čtyři roky bude za
kvalitu zeleně zodpovědná, pokud nějaký

Nedávno proběhl ve Smetanových ssadech testovací provoz
nového zavlažovacího systése?
mu. Osvědčil
Os
„Technicky vzato ano. Zkouška
„Techn
ukázala, že některé trysky
však uk
jsou nastaveny
špatně, voda pak
na
stříká nna okolní chodníky mimo
místo na zeleň uvnitř. To je
park m
maličkost a všechno se upraale mal
Právě kvůli tomu se zkušební
ví. Práv
provoz dělal.“
V jakém stádiu
je výstavba nové
zídky a plotu parku na Vápenici?
nici
„Tato veřejná zakázka je
„T
jjiž vysoutěžena, zvítězila prostějovská firma
Prostas. Ta provede
demolici starého oplocení a poté základ pro
nový plot. Ihned na
to se vedle, uvnitř
parku, vysadí nový
živý plot. Firma na
výrobu prefabrikátů
nové zídky bude jedFoto: archiv Večerníku
notlivé díly dodávat

strom nebo keř
uschnou, vysadí
nové. Stejně tak
je stanovena
záruční lhůta
pro
chodníky,
lavičky
a další mobiliář.“

postupně, jejich výroba je totiž
hodně nákladná. Začne se ještě
letos, a pokud vše půjde podle
plánu, nové oplocení Smetanových sadů by mohlo být hotovo
do konce roku. Pak se ale ještě musí opravit celý chodník
na Vápenici, který je rovněž
v dezolátním stavu...“
A kdy tedy podle
vás budou Smetanovy sady opět tím parkem,
na který byli Prostějované léta
zvyklí?
„Musíme si uvědomit, že při
rekonstrukci tohoto parku se
sáhlo opravdu k razantním
úpravám zeleně. Některé stromy tu rostly i dvě stě let a podle
toho také vypadal jejich zdravotní stav. Park už prostě potřeboval radikální řez. Obnova
zeleně potrvá roky, přestože,
co se týká stromů, budou zde
vysazeny již odrostlé stromy.
Ale řekl bych, že jednu generaci potrvá, než se Smetanovy
sady dostanou do původní podoby. Ale i tak budou vypadat
krásně.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Jsou jádra z meruněk JEDOVATÁ,
nebo dovedou vyléčit rakovinu?

Milé kamarádky Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu naší oblíbené rubriky Večernice. Opět jsem
si pro vás připravila spoustu zajímavého čtení. A na co se dnes podíváme?
Povíme si, zda jsou jadérka z meruněk zdravá, či jedovatá, vyrobíme
si lahodnou domácí játrovou paštiku, podíváme na naše zahrádky a v neposlední řadě zjistíme, co je to orgonit i jak funguje. Samozřejmě ani tentokrát
nechybí další zajímavý rozhovor. Dobře se tedy usaďte, přibližte si sklenku čisté
vody a třeba i menší zákusek.
Příjemné a ničím nerušené čtení přeje Aneta Křížová (na snímku).

Orgonit, transformátor poškozené energie

Kromě toho, že se drahé kameny používají na ozdobu,
jsme vás již před časem informovali o účincích drahých
kamenů. Pověděli jsme si
o tom, jak kameny působí,
kdy nepůsobí, rozdělili jsme si
je podle nemocí a v neposlední
řadě jsme si vysvětlili, které
drahé kameny jsou vhodné
k harmonizaci čaker. Dnes si
svoje znalosti o drahých kamenech opět rozšíříme. Podíváme se totiž na orgonit, který
sice nepatří přímo mezi drahé
kameny, ale…
O orgonitu jste možná již mnozí
slyšeli, někteří jej stejně jako já
i vlastníte a ostatní asi ani nevědí, co orgonit je. Orgonit není
kámen, dá se nazvat vynálezem,
který má velice široké pole působnosti a účinků. Přesnou podstatu orgonitu by vystihla snad
jen celá strana naší Večernice.
Tolik prostoru ovšem nemáme,
takže se budu snažit vysvětlit
podstatu orgonitu stručně a jasně v tomto příspěvku... Orgonit
je vytvořen směsí organické
hmoty, například pryskyřicí,
včelím či palmovým voskem,
ale i směsí kovových třísek
a také drahými kameny. Název
orgonit je přejat z „orgon“ neboli
energie, kterou hluboce zkoumal

vědec Dr. Wilhelm Reich. Tuto
energii, životní energii můžeme
znát i pod názvy jako Chi, Čchi
nebo Prána. Orgon má velice
specifické vlastnosti, na jejímž
základě tento vědec zkonstruoval takzvaný „orgonový akumulátor“. Těmito akumulátory pak
úspěšně léčil i „nevyléčitelné“
nemoci.
A jak tedy orgonit funguje?
Jak již bylo výše zmíněno, je to
směs kovových třísek, zalitých
v umělé pryskyřici. Organická
pryskyřice přitahuje energii do
sebe, avšak zároveň je odrážena
třískami. Tímto vzniká neuvěřitelně rychlý a nepravidelný pohyb energie orgon. Energie jsou
odráženy zpět díky organiku do
prostoru, a to již zneutralizované, hlavně i díky univerzálnímu
a silně čistícímu, ale také léčivému křišťálu, který v orgonitu
musí být. Ten jen umístěn doprostřed orgonitu, čímž se jeho
transformační schopnost zvyšuje min. dvakrát.
Do orgonitu se taktéž přidávají
i drahé kameny, jejichž funkcí
je, aby specifikovaly energii
a přinášely další účinky. Zjednodušeně se dá princip fungování orgonitu vysvětlit jako nepřetržitě pracující transformátor
poškozené energie z okolí na

pozitivní. Dovede tak silně neutralizovat primární příčiny
elektrosmogu, různých radiací,
chemikálií (ze vzduchu) a podobně. Kromě transformování
a neutralizování elektrosmogu,
chemikálií, čištění atmosféry
atd. dovede orgonit transformovat i negativní energie z lidí,
tedy čistí a nabíjí tělo novou,
živou a čistou energií. Tělo tak
získá mnohem více energie pro
samoléčící procesy.
Je-li orgonit v přímém kontaktu s člověkem, to znamená
například držením v ruce,
výměna energie je velice intenzivní a vnímaví jedinci ji
dovedou i silně pocítit. Mno-

Foto: internet
hem snazší je to u zvířat. Energii z orgonitu pochopí ihned
a sama, stejně tak rostliny. Při
vložení orgonitu do špinavé či
kalné vody je možné pozorovat efekt, kdy voda zprůzrační.
Z léčebných účinků to pak jsou
například odstranění strachu,
úzkosti, zlosti, nenávisti, závisti, uvolňuje nevlídnou „atmosféru“ doma či v jiných prostorách, transformuje destruktivní
myšlenky a celistvě dovede
zharmonizovat, pročistit a uvolnit tělo i duši. Koupit jej můžete i v některých obchodech
s drahými kameny v Prostějově, jinak přes internet či na veletrhu drahých kamenů.

Tato věta vzbudí mezi mnohými
jistě dohady. Sami si určitě vzpomenete, kolikrát jste již slyšeli,
že jadérka z meruněk jsou jedovatá, či naopak zdravá. Jak se
v tom máme tedy vyznat?
Samotné
meruňky
jsou
bohužel v dnešním zdravotnictví nedoceněným pomocníkem při řadě a řadě nemocí
(např. při leukémii, snižují
riziko infarktu, zvyšují tvorbu
červených krvinek, pomáhají
při zácpě atd.). O meruňkách
si povíme až někdy příště.
V tomto článku se budu věnovat
vitamínu B17, který se právě
v jádrech meruněk vyskytuje.
Co je to vitamín B17? Vitamín
B 17 neboli Laetrile najdeme
v celé řadě jedlých rostlinek.
Především ho můžeme najít v jádrech meruněk, broskví, švestek,
třešní, v hořkých mandlích, ale
i v kukuřici, ječmeni, čočce,
hrášku, v jablkových jadýrkách,
bambusových výhoncích atd. Vitamín B17 je bílá, hořce chutnající substance, tak jak ji z jadérek
meruňky známe. To, že pecky
jsou údajně jedovaté, je prý díky
tomu, že obsahují benzaldehyd
a hlavně kyanid. Avšak toto
tvrzení popírá fakt, že mnoho

San Franciska, že vitamín B17
je klíčový k překonání rakoviny.
Jeho studie ukázala, že pokud je
pacientovi trpícímu na nádorové
onemocnění podáván tento vitamín, tak jeho „jedovatost“
efektivně působí na rakovinové
buňky. Stejně tak vypozoroval,
že některé národy mají přísun
tohoto vitamínu znatelně vyšší
než jiné a nemá tam tento vitamín absolutně žádné vedlejší
účinky, ba naopak, je neškodný
a navíc prospěšný i zdravým
lidem. Doktor Krebb zkoušel
i injekce s B 17 sám na sobě,
aby se přesvědčil, že se neobjeví
žádné toxické vedlejší účinky.
Abychom dosáhli preventivního
účinku proti rakovině, doktor
Krebb stanovil pojídání sedmi
meruňkových jader denně, při
rakovině je třeba užít dvakrát
tolik.
Pojídání jadérek je již na
každém z nás, stejně víra ve
škodlivost či neškodnost tohoto
vitamínu. Velice poučná je kniha
od G. Edwarda Griffina „Svět
bez rakoviny“, zde jsou důkladně
popsány důkazy, které potvrzují
účinky B17 a také potvrzují to,
jak funguje dnešní farmaceutická
mafie.
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ZÁŘÍ, NA LÉTO JDE STÁŘÍ aneb

s blížícím se podzimem pečujeme o zahrádku...
Starejme se o polníček
Vy, co máte rádi polníček, neboli Kozlíček polníček zbystřete.
Hlavně díky své chuti a vysokému
obsahu vitamínu C patří polníček
mezi oblíbenou salátovou zeleninou. K jeho velkým výhodám
patří i to, že jej lze pěstovat nejen
z jarních, ale i podzimních výsevů
(až do poloviny září), kdy dozrává do konzumní zralosti až na

rozhovor se zajímavou osobností....

„Své kroje jsem posílala až do daleké Austrálie, ale i Španělska, Ruska,

Nizozemí, Německa či do Velké Británie,“ říká MARIE HLAVÁČOVÁ
Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů se tentokrát Večernice vydala za Marií Hlaváčovou,
která se věnuje vyšívání hanáckých krojů. Jelikož jsou
před námi Hanácké slavnosti, jistě není od věci se obohatit o některé informace z tohoto nádherného, dnes
již skoro zapomenutého umění. Z čeho se kroj skládá?
A jak dlouho trvá vyšívání kroje? To vše a ještě více se
dočtete v našem exkluzivním rozhovoru…
vlastní motiv. Nejčastěji se
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potravin
obsahuje
kyanid
a jsou bezpečné, hlavně proto,
že tato látka zůstává navázána
a uzavřena jako část jedné molekuly a tudíž nemůže ublížit. Jedem se stane jedině tehdy, když
jsou obě látky vypuštěny jako
čisté molekuly nenavázané na
další molekuly.
Kyanid je ve vitamínu B17 tedy
vázaný v atomovém spojení.
Vitamín B17 je po dlouhá léta
používán v alternativní medicíně,
tam jsou jeho protirakovinné
účinky známé již několik desítek
let. Ovšem, dnes se již najdou
i produkty v lékárnách, které
tento vitamín obsahují. Dokonce
v Mexiku se nachází klinika
a některé nemocnice, které se
specializují na léčbu rakoviny pomocí právě B17. Tyto nemocnice
prý dosahují téměř stoprocentní
úspěšnosti v léčbě raných stádií
různých rakovin, které nebyly
léčené klasickými postupy. Jsou
prý na tisíce případů, kdy se
potvrdil úplný ústup symptomů
rakoviny.
Také existuje obrovská řada
pokusů, výzkumů i klinických
studií, kde jsou účinky vitamínu
B17 prokazatelné. V roce 1952
zjistil Doktor Ernst Krebb ze

Aneta Křížová

začátku zimy. Polníček většinou
klíčí během tří týdnů, kdy však
teplota nesmí klesnout pod 7 °C,
pak snese i krátkodobé mrazíky.
Budeme-li se o něj pěkně starat,
konkrétně zajištěním přikrývky
Foto: internet
netkanou textilií, můžeme si jej na
záhoně udržet bez problémů až do vání je nula až deset stupňů Celprosince.
sia, což je například v dolní části
chladničky.
Semínka skladujeme
Nejvyšší čas pro
jen v zavařovačkách
množení šeříků
Ten, kdo upřednostňuje sběr semen letniček a jejich výsev příš- Právě teď je nejvyšší čas pro
tí rok na jaře, měl by vědět, že množení krásných a voňavých
o míře klíčivosti rozhoduje sa- šeříků neboli Kumuli Davidovu.
mozřejmě nejen kvalita semene Řízkování šeříků se doporučuje
a jeho správné vyzrání, ale také provádět od července do října.
způsob skladování. Semenům Z keře se odebírají vrcholové
škodí kolísání teplot, přísun řízky, na bázi odstraňujeme listy
vzduchu a nadbytek světla. Důle- a ostatní zkrátíme. Šeřík potřebuje
žité je tedy sucho a nízká teplota slunné stanoviště se středně těžza minimálního přístupu vzdu- kou propustnou půdou. Na zimu
chu. Doma je proto nejvhodněj- potřebuje více zeminy, jelikož časší umístit semínka do malých to namrzá. Šeřík si výborně poradí
zavařovacích lahviček se šrou- se suchem i znečištěným prostřebovacím uzávěrem, s gumovým dím, tudíž žádnou zvláštní péči
těsněním po vnitřním obvodu. nepotřebuje, a to ani přihnojování.
Lahvičky samozřejmě musí být Šeřík kromě své vůně a krásných
zcela čisté, semena suchá a vy- květů vyniká i svou dobrou regezrálá. Nejlepší teplota pro sklado- nerační schopností.

kulinářský
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u
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koutek
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aneb tip do kuchyně...
3 x foto: archiv Marie Hlaváčové
Mají lidé o kroje stále
zájem?
„Ano, určitě mají. Dnes už je
jen málo lidí, co umí vyšívat
kroje. Kroje jsem udělala i pro
celou svoji rodinu, včetně vnuků a pravnuků. Každý má svůj
vlastní originální kroj. Posílala
jsem je ale i do zahraničí, například až do daleké Austrálie,
ale i Španělska, Ruska, Nizozemí, Německa či do Velké
Británie. Kroje vyšívám také na
panenky, ty jsem vyráběla také
do celého světa, nejdále až do
Japonska. Je mi velkou ctí, že
o mé kroje je takový zájem.“
Tento týden nás
v rámci hodových
slavností čeká i setkání Hanáků. Zúčastníte se?
„Na hody chodím pravidelně
a vždy s velkou radostí, samozřejmě oblečena do kroje.
Každým rokem mě tak na náměstí zastavují lidé, i cizinci,
a chtějí se se mnou vyfotit...
(úsměv) Velmi mě to těší a také
povzbuzuje k další práci. Třeba
se s vašimi čtenářkami na hodech uvidíme.“

DOMÁCÍ
JÁTROVÁ PAŠTIKA
Ingredience:
500 g jater (drůbeží, husí…dle chuti)
300 g bůčku, 1 cibuli
2 stroužky česneku
Sůl, Pepř, Koření dle zvyku a chuti

Foto: internet

postup:
Nejdříve rozkrájíme bůček, posolíme, prošpikujeme česnekem a pečeme jednu hodinu. Následně bůček necháme vychladnout a nakrájíme. Dále osmažíme játra na cibulce, poté
osolíme, opepříme a můžeme dochutit kořením dle chuti.
Játra a bůček umixujeme nejlépe ručním mixerem. Promíchanou paštiku nandáme do misek či sklenice a umístíme do
lednice. Necháme ztuhnout a pak můžeme servírovat na chleba. Domácí játrovou paštiku skladujeme v lednici.
Přejeme dobrou chuť!

Zpravodajství
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Večerník se dostal do redakčního zájmu v celé ČR

Romské organizace, média a pseudohumanisté řešili ilustrační snímek, podstatu ne!
Večerník se stal terčem nevybíravých výlevů za kritiku Romů a jejich násilných činů

Prostějov/mik - „Cikánské útoky se množí a Rasismus naruby“. Pod těmito názvy Večerník
dne 26. srpna zveřejnil reportáž
o dvou brutálních útocích prostějovských Romů na „bílé“ spoluobčany. V prvním případě se stala
obětí žena už jednou přepadená
a oloupená ve Wolkerově ulici.
Pachatele žena poznala a oznámila policii, která ho trestuhodně po
výslechu pustila na svobodu. Mladík ve stejný den se svými kumpány ženu napadl v baru v Dolní
ulici, rasisticky ji urážel a hrozil
vyvražděním celé rodiny. Druhou
obětí se stal pětatřicetiletý muž,
který se zastal okradené seniorky
v Kauflandu. To ale zřejmě neměl

dělat, protože zlodějská romská
tlupa vzápětí napadla ho, přítelkyni a jeden z Romů mu pak ještě
prokopnul karoserii na autě.
Když jsme se v redakci Večerníku o těchto případech brutálních
napadení s evidentním rasovým
podtextem dozvěděli, ani na chvíli jsme nezapochybovali o tom,
že jsou zapotřebí zveřejnit. Stalo
se. Realitu měnit nejde. Zatímco
první týden po zveřejnění článku, doplněného na titulní straně
ilustrační koláží, byl jakýsi klid,
hned následující dny se okolo naší
reportáže rozhořela doslova hysterická a populistická válka. Tu Večerníku vyhlásila pražská romská
organizace Romea, která na svých

internetových stránkách zveřejnila
článek zesměšňující ilustrační koláže a dále nás obvinila z rasismu
a šíření nenávisti proti romské komunitě. Bohužel tomuto populismu podlehla i některá česká
média, která článek víceméně
zkopírovala a vydala rovněž.
Internetové servery iDnes, Lidových novin, E15, televize Nova,
Práva a dalších, včetně Rádia
Impuls, během minulého týdne
kontaktovaly Večerník s mnoha
dotazy. K našemu zklamání ale
ani jednoho novinářského kolegu nezajímala podstata článku,
pouze smysl a výběr a úprava
fotografií použitých v našem
článku. Proč se raději ani jeden

z nich nezeptal, jaká je v našem
městě situace s Romy?
Nikoho, kromě naší redakce, nezajímala fakta, že Prostějované se
cikánské menšiny začínají bát, raději
ve večerních hodinách už nevycházejí na ulici, že romská kriminalita se
rapidně zvyšuje…
Naši reportáž četlo na webových
stránkách Večerníku přes dvacet tisíc lidí. Další desítky tisícovek ji četlo v tištěném vydání.
Jak na našich, tak i na internetových stránkách celostátních periodik se strhla na toto téma velmi
živá diskuze. K našemu milému
překvapení se nás drtivá většina
diskutujících občanů zastala a velice správně poukázala na to, že

ostatní novináři se zajímají o bagatelní nedorozumění s fotografií
místo toho, aby řešili podstatu
celého problému s Romy a obecně
českým rasismem naruby.
Přestože jsme stále terčem kritiky
za údajný rasismus a podněcování
nenávisti proti romské populaci,
Večerník rozhodně nebude mlčet
k tomu, co se v současnosti v Prostějově děje. I nadále budeme i přes
odpor pseudohumanistů i policie
přinášet konkrétní a detailní informace o vývoji kriminality, samozřejmě nejenom té romské.
Z rasismu nás rozhodně nemůže
nikdo obviňovat! Nic takového
v tom nehledejte, jde nám jen
o spravedlnost!

Kritizuje nás i vedení města, ale zároveň se Večerníku zastává...
Prostějov/mik - Množí se cikánské útoky a existuje skutečně v Prostějově i jinde v republice rasismus naruby,
jak na to před dvěma týdny poukázal Večerník? Během
uplynulých dní jsme požádali o vyjádření členy nejvyššího vedení města. Očekávali jsme od nich reakce na
zpravodajství dvou konkrétních případů hrubého násilí
Romů i až hysterické mediální vlny. Primátor města Miroslav Pišťák i jeho náměstkyně Alena Rašková Večerníku svá vyjádření poskytli.

Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města Prostějova:
„Za poslední dny jsem obdržel několik písemných i telefonických upozornění, abych z pozice primátora zasáhl proti
nevhodnosti vaší reportáže. Já však nechci a ani nemohu
zasahovat do svobody tisku. Je pravda, že několik formulací v článku bylo hodně nešťastných. Myslím si, že romská
problematika není v Prostějově tak vyhrocená jako v jiných
městech. Jedním dechem bych však chtěl říct, že žijeme
v právním státě a zákon platí pro všechny stejně. A jeho dodržování by mělo být vyžadováno od všech občanů stejně.“

Alena Rašková,
náměstkyně primátora Prostějova:
„Osobně jsem toho názoru, že v Prostějově naštěstí rasová nenávist nepřerostla do takových rozměrů, jako je tomu na severozápadě republiky či v jižních Čechách. Je pravda, že u nás se
lze s představiteli obou romských komunit pány Hangurbadžem
a Lakatošem domluvit a spolupracovat s nimi. Oni oba dokáží
některé své příslušníky umravnit, když jejich chování už vybočuje z normálu. Je pravda, že romská komunita se dnes dostala
do velice zvláštního postavení. Do práce totiž Romy téměř nikdo nepřijme, ti, co jsou zaměstnáni, ne vždy plní své pracovní
povinnosti. Není proto divu, že zaměstnavatel je brzy vyhodí.
V Prostějově existuje jen velmi mizivé procento Romů, kteří
mají stálý pracovní poměr a jsou schopni svoji rodinu poctivě uživit. Problém je, že ostatní tak nemají peníze, ale bohužel mají nárok na vysoké sociální dávky. A na toto oprávněně
poukazují ti, kteří tyto dávky nemají, pracují a jejich příjem je
podstatně nižší než ony dávky, které dostávají Romové. Toto je
nutně důvod k myšlenkám a otázkám, proč já nemám a oni
mají. Tomu se přeci nelze divit! Navíc velká část Romů, která je

komentář redaktora

O rasismu aneb když novinářům
stačí virtuální realita...

Martin Zaoral
Čím dál víc z nás pomalu ztrácí
kontakt s realitou. Svět znají pouze
zprostředkovaně. Žijí ve své vlastní virtuální realitě a řeší problémy,
které jim nabízí jejich osobní „matrix“. Unikají jim přitom každodenní trable lidí „tam venku“.
V této souvislosti se dlouhodobě
mluví o politicích či úřednicích.
Ti často místo toho, aby řešili
potíže normálních lidí, vytváří si
ve svém virtuálním světě vlastní problémy a konflikty. Ty jsou
samozřejmě životně důležité,
ovšem pouze pro ně samotné.
Normální smrtelník jim absolutně
nerozumí, ani rozumět nechce.
Tohle ovšem neplatí pouze pro
politiky, ale pro každého, kdo žije
ve své vlastní bublině, kterou mu

určilo jeho povolání, vzdělání či
předsudky.
V poslední době se to bohužel čím
dál víc dá říci i o novinářích. Mezi
ně se samozřejmě řadí i autor tohoto komentáře. Mnozí z nás v rámci
svého zaměstnání s živým člověkem nepromluvíme, jak je týden
dlouhý. Maximálně tak učiníme
krátce po telefonu. Jinak nemáme
čas. Nelze se pak divit, že čtenářům
nabízíme naprosto zástupné problémy, které přijdou hrozně důležité
hlavně nám samotným. Podstata
problému, respektive jeho reálný
základ nám však naprosto uniká.
Skvělý příklad pro tento fakt nabízí „kauza“, kterou z ilustrační koláže PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vytvořil server romea.cz. Ten
upozornil na to, že tvář čínského
chuligána byla v rámci ilustrační
koláže vyměněna za Roma. Z tohoto zjištění se mu díky opisujícím
kolegům novinářům podařilo udělat senzaci první třídy. Důležité je,
že nikoho z nich přitom nezajímala
podstata problému, tedy o čem článek, který koláž doplňovala, je, na
základě čeho vznikl a na co se snaží
upozornit.
Přitom hlučnost, vulgarita a agresivita některých cikánů je záležitostí,

která se občas dotýká snad každého
z nás. Pokud je tedy úkolem novinářů vyhledávat a upozorňovat na REÁLNÉ problémy, pak byl článek i
koláž po etické i jakékoliv jiné stránce naprosto v pořádku. Nelíbil se
tedy hlavně těm, kterým kvůli jejich
vlastní „bublině” (povolání, vzdělání, předsudkům) unikají každodenní
problémy normálních lidí.
Nejvíce mu bylo vytýkáno to, že
jeho tón byl rasistický, neboť vyzníval negativně proti Romům. To
samozřejmě nikdo nepopírá. Kdo
se tomu však může divit? Vždyť
byl napsán na základě zkušeností
dvou lidí, kteří jimi byli v daném
týdnu opakovaně napadeni. Největší ostudu všem cikánům nedělá
jakýkoliv článek postavený na reálných faktech, ale ti, kteří opakovaně
napadají lidi ve svém okolí.
Ve Večerníku však najdete i jiné
články, než ty založené na zkušenostech lidí napadených Romy.
Pokud například kohokoliv (ať
už Romy či kohokoliv jiného) začnou opakovaně slovně či fyzicky
napadat „holé lebky” či kdokoliv
jiný, PROSTĚJOVSKÝ Večerník o tom opět napíše.
Považujeme to totiž za naše poslání...

bez práce, si opatřuje finanční prostředky protizákonně, roste
tak jejich kriminalita. Podle mého názoru, pokud se tento problém bude v Prostějově podceňovat, je to jen otázkou času, kdy
dopadneme úplně stejně jako v některých českých městech. Je
to doslova časovaná bomba!
Co se týká vašeho článku, považuji pouze za nešťastnou
a z novinářského hlediska neetickou volbu ilustrační fotografie. Nicméně to, že se romské útoky v Prostějově množí,
je pravda a vy jste pouze poukázali na konkrétní případy, jež
jsou naprosto neomluvitelné. Ano, při současné konstelaci
zákonů budete mít s některými komentáři k těmto případům
zřejmě trestně právní problémy, ale já osobně si myslím, že
článek nebyl tak neobjektivní, jak je vám dneska z mnoha
stran vytýkáno. Ani se nedomnívám, že vaše redakce Večerníku podněcuje rasismus. Ten rasismus už tady prostě
je! A vy novináři máte právo a dokonce povinnost poukazovat na všechno špatné, co se ve společnosti děje. A jestli
to špatné je i to, že Romové přepadnou a oloupí ženu a pak
jí ještě po oznámení policii vyhrožují zabitím, tak se i ptám,
proč jste kritizováni za zveřejnění tohoto případu a také se
ptám, proč tento čin nebyl daleko razantněji potrestán...!“

Oběť přepadení: „Nic se nezměnilo,

pachatel je pořád na svobodě!“
Prostějov/mik - S odstupem dvou
týdnů jsme zároveň zjišťovali,
jak se vyvíjí případ přepadené
ženy, kterou dva Romové drsným
způsobem oloupili ve Wolkerově
ulici a jeden z nich, když ho žena
udala policii, jí ještě vyhrožoval
zabitím a nadával společně s dalšími kumpány do „bílých sviní“.
Bohužel, po zveřejnění těchto
okolností s námi o tomto případu
prostějovská policie přestala komunikovat. A tak se Večerník přeptal
přímo nešťastné ženy. „Hned v ono
pondělí, kdy ve Večerníku vyšel

tento článek, si pro mě kriminalisté
přijeli znovu. Vytýkali mi, že jsem
své napadení zveřejnila do novin.
Odpověděla jsem jim, že si za všemi informacemi, které jsem Večerníku poskytla a které vyšly v článku,
stoprocentně stojím,“ překvapila nás
žena, která si ani tentokrát nepřeje
být jmenována. „Bohužel, ve vyšetřování se nic nezměnilo, zmíněný
Rom je stále na svobodě a napadení
mě i mé rodiny v baru v Dolní ulici
je stále šetřeno na úrovni přestupku,“ dodala žena, která se tak stále
bojí o své zdraví i život celé rodiny.

Ladislav Lakatoš odmítl vyjádření
Prostějov/mik – V rámci objektivity v celé kauze redakce Večerníku hodně stála o vyjádření k
současné situaci ohledně romské
problematiky v Prostějově i našich
článků od Ladislava Lakatoše,
nekorunovaného krále olašských

Romů v Prostějově. Ten však jakýkoliv komentář odmítl.
„Na kampaň proti Romům vedenou Večerníkem mám svůj názor,
ale nechci nijak ještě více hrotit
situaci,“ vysvětlil svoji mlčenlivost
Lakatoš.

Lidovky: Když mám předsudek, proč ho měnit?

„ZLOČIN JEDNOHO ROMA DOPADÁ NA VŠECHNY OSTATNÍ“
Renata Köttnerová hovoří o tom, proč by se v médiích nemělo informovat o příslušnosti k menšině
Prostějov - Proč je otázka zvýšené agresivity ze
strany některých cikánů mezi lidmi tak živá? Je to
jen „mediální bublina“ nebo mají tyto zprávy nějaký
reálný základ? Měla by média informovat o etnické
příslušnosti pachatelů trestných činů? V případě, že
tak nebudou činit, není to voda na mlýn nejrůznějších
pravicových extrémistů? O tom všem si Večerník povídal s krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny a romské záležitosti Renatou Köttnerovou.
Jak vnímáte zprávy v médiích týkající se neustále se
opakujících krádeží a agresivních výpadů některých Romů?
„Vnímám je velmi negativně. Zatímco u neromských pachatelů, o jejichž
znásilněních, vraždách a přepadeních můžeme číst na stránkách novin
každý den, nemáme tendenci vztahovat jejich čin na celou národnost, ke
které se hlásí, u Romů to tak řada lidí
bohužel často činí. Prohřešky jednotlivců pak dopadají na všechny Romy
ve městě i v republice.”

Jedná se tedy pouze o „mediální bublinu“, nebo mají
tyto případy skutečně reálný základ?
„Do značné míry jde o přístup médií. Vládní Agentura pro sociální
začleňování udělala rozsáhlý výzkum o zobrazování Romů v médiích. Ten na příkladu více než šest
tisíc článků ukázal, že pokud česká
média píší o Romech, je to ve více
než v sedmdesáti procentech případů v souvislosti s kriminalitou.
Není to proto, že by byla tak častá
nebo vysoká, ale protože je to téma,

které přitahuje pozornost a zaručuje
zvýšenou čtenost. O běžném životě
Romů se toho z médií moc nedozvíte.“
Myslíte, že ke zvýšení počtu
těchto případů skutečně
dochází, nebo je to pouze tím, že
se o této problematice čím dál
otevřeněji mluví?
„Myslím, že není třeba sledovat nějak speciálně romskou kriminalitu.
Je třeba se zabývat obecnou mírou
kriminality v místech, kde žijeme
a pokud se ta zvyšuje, tak na to adekvátně reagovat.”
Proč si myslíte, že je tato
otázka mezi lidmi tak živá?
„Nemyslím si, že ve všech společenských skupinách je otázka živá,
naopak pozoruji pozitivní posun
řady médií v prezentaci Romů.”
Měla by podle vás po trestném činu být zveřejněna
etnická příslušnost pachatele?
„Etnicita pachatelů by podle mě
měla být zveřejněna jen v případech, ve kterých hrála roli, tedy
v případě, kdy šlo o rasově mo-

Večerník to od médií pěkně „schytal“

Reakce čtenářů celostátních

serverů však mluví za vše...

Praha, Prostějov/mls - Čtenáři nejsou hloupí. Ne vždy nekriticky přijmou to, co jim „jejich“ média naservírují. Svědčí o tom i reakce na sérii
článků na několika celostátních internetových serverech. Texty shodně
obviňovaly Večerník z šíření rasismu. Ale nešíří rasismus spíše ti, kteří
zavírají oči před realitou?
Zatímco PROSTĚJOVSKÝ Večerník řešil konkrétní problém dvou napadení a vulgárního vyhrožování ze strany Romů, ostatní celostátní média zajímala především ilustrační koláž k jedné z těchto událostí. A udělala z toho
skutečnou senzaci! Zaměřila se přitom na fakt, že obličej čínského fotbalového fanouška byl změněn na Roma. Právě tuto drobnost svorně považují za
neetické jednání a projev rasismu. Tento názor redaktoři „opsali“ ze serveru
Romea.cz, který na koláž upozornil. Text obou článků i problém, na který
se snažil Večerník poukázat, však už žádný z celostátních serverů neřešil.
Museli to za ně udělat teprve jejich čtenáři.

Romea využila všímavosti našich čtenářů
Vše odstartoval server www.romea.cz, který 2. září přišel s článkem „Prostějovský Večerník ovládá práci s Photoshopem“. Při jeho přípravě vycházel z informací z internetové diskuse pod článkem na našem serveru. Zde
pozorní čtenáři upozornili na skutečnost, že ilustrační koláž byla vytvořena
z fotografie z Číny. Následně vznikl článek, který ironicky radí, jak na internetu dosáhnout vysoké čtenosti. Paradoxně se právě tento text na www.
romea.cz ve srovnání s ostatními stal skutečným hitem.

A co na to čtenáři?
Matěj Pluhař: To mě fascinuje. Místo, aby se spíš řešilo, že se fakt
cikánské útoky a brutální rasistické násilí ze strany cikánů množí, tak
Romea řeší takovéhle kraviny.
Samanta Samanta: A co vaše gádžovské útoky a brutální rasistické
násilí gádžů, nad tím mávnout rukou, že to jsou přece vaši soukmenovci.
Peťka Plachá Růžičková: Nic to ale nemění na tom, že v Prostějově
se romská agresivita rozrůstá! A podle mě bylo právě toto tím hlavním,
na co chtěl článek poukázat. Nějaká fotka není až tak důležitá, důležitý
je obsah článku.

Redaktorku idnesu text článku absolutně nezajímal
Článek z romea.cz jako první převzal server idnes.cz. Sice ho zde
částečně upravili, jeho vyznění zůstalo naprosto stejné. Redaktorka
idnesu zavolala do redakce, kde jí autor jednoho z textů zevrubně
zdůvodnil, jak tato ilustrační koláž souvisí s článkem samotným
a stejně jako to, proč redakce sáhla právě k této formě obrazové prezentace. Přesto měla redaktorka už dopředu jasno a aniž by cokoliv z tohoto jeho vyjádření použila napsala: „Fotka na první pohled
neodpovídá tématu, které má ilustrovat...“ Nabízí se přitom otázka:
Četla vůbec text článku z Prostějovského Večerníku? Zajímal ji? My
si myslíme, že ne! Právě na idnesu se následně strhla nejbouřlivější
diskuse...
Petr Horák: Žádný odpor čtenářů se nezvedl, čtenáři v Prostějově mají
především obavu vycházet po sérii přepadení večer ven. Připomenu, že
šlo o napadení padesátileté ženy dvěma mladíky, kteří ji táhli za kabelku
po zemi. To by se mělo hlavně řešit.
Marek Suchánek: Zajímavé, že Romea na takové blbosti umí upozornit. Škoda, že neupozorňuje na kriminalitu svých soukmenovců.
Monika Rolová: Tak fotka je příšerná i jako ilustrační. Ale že počet
cikánských útoků roste je pravda, na to netřeba žádné fotky.
Ludvík Gajdošík: Ve světle toho, jaké ilustrační fotografie používá iDnes bych být autorem článku raději mlčel a někam zalezl. Kvalita grafiků
je srovnatelná. Pokud je u snímku uvedeno: "ilustrační foto", tak se není
o čem bavit. Snad vyjma autorských práv.
Jan Pataki: Vážení, jedná se o jediný týdeník, který nazývá věci pravým jménem. Prostějov je další časovaná bomba. Cikáni si dovolují
čím dál více. Poslední incident je z dnešní noci, kdy cigoši přepadli
kolegu mé mámy a ta za něj musela zaskočit v práci, protože skončil
v nemocnici. Za mnou přijel cikán před Tesco a vyhrožoval mi, protože jsem s někým mluvil uprostřed parkoviště a přitom koukal, jak
cikánky okrádají lidi u aut. Tak jsem rovnou zavolal policii. Takhle se
u nás žije vážení redaktoři. Masírujete nás slušné článkem o rasismu
kvůli fotce? Ubohé....
Věra Petrů: Škoda že redaktor těch listů nevyšel ven do ulic a neprošel
se s foťákem půl hodinky na nějakém sídlišti nebo čtvrti neviditelných,
měl by fotek na deset článků.
Petr Michal: Něco ke statistikám. V ČR je 34000 lidí s příjmením Novák a necelé 2000 s příjmením Balog. Ovšem stačí se podívat na web
PČR na hledané osoby a člověk se nestačí divit. Hledaných Nováků
je 19. Hledaných Balogů je 23. Téměř stejné číslo, ale v procentech to
u Nováků dělá 0,056%, kdežto u Balogů 1,15% - to je dvacetkrát více.
Petra Vaňková: Zrovna idnes má co koho pomlouvat kvůli ilustračním
fotkám. Si tady někdy připadám jak v roce 1980, když Rudé právo informovalo o imperialistech

Jako poslední s textem „Prostějovský Večerník vytvořil z čínských hooligans Romy“ přišel server Lidovky.cz. Ve srovnání s ostatními byl redakční
text nejlépe zpracovaný. Redaktorka lidovek dokonce zapředla dlouhý rozhovor se svými kolegy z Večerníku. Dokonce jí neunikla ani věta, že „stejně
jako na problémy s některými Romy upozorňuje redakce i na agresivitu
Romové a agresivní? Že vy nám Novinky zase lžete!!!
pravicových extremistů“. Nicméně vytvoření ilustrační koláže bylo i podle
ní „v rozporu s etikou novinářské práce“. V textu Lidových novin je jako v Celá věc nezůstala bez povšimnutí ani na nejsledovanějším zpravodajjediných alespoň zmínka o článcích, k nimž se koláž vztahuje. Na rozdíl od ském portálu českého internetu. Novináři z Novinek.cz, kteří publikují
ostatních serverů Lidovky však žádnou diskusi na svém webu neměli.
své texty prostřednictvím seznam.cz stejně jako Romea tvrdí, že se
redakce dopustila „neetického jednání“. Ani oni očividně text článku
vůbec nečetli. K vydání článku s titulkem „Prostějovský Večerník neměl snímek agresivního Roma, tak ho našel mezi čínskými hooligans“
jim to stačilo. I na Novinkách se sešla spousta diskusních příspěvků.
Čtenáře nejvíce pobavila ironická poznámka Antonína Maňouška
z Kunštátu. Ten napsal: „Romové a agresivní? Že vy nám Novinky
zase lžete!
A co další?
tivovaný útok, kdy byla příčinou To už se pak aktivity extremistů Tomáš Fiala: A to píšou novinky, které s těma ilustračníma snímkama
jsou na tom stejně.
napadení nebo potyčky. V ostat- ale těžko zastavují...“
ních případech mě jako čtenáře
V čem myslíte, že je největ- Jaroslav Irovský: Když je agresivní Rom, v Prostějově napíší "Agreetnicita pachatele nezajímá. Záší problém s integrací sivní Rom", ale přidají blbé foto. To vy, Novinky, nenapíšete ani to
roveň odkazuji na etické kodexy, Romů do společnosti? Máte ně- "Agresivní Rom", protože na to nemáte koule.
které mají některá celostátní mé- jaký konkrétní případ, kdy se to Arnošt Kudrna: Romea.cz je rasistický server, jehož další aktivitou je
dia jako například Česká televize. i díky vaší podpoře podařilo? dohledávání byť jen symbolických příkoří na Romech uskutečněných.
Ty výslovně uvádějí, že média by Co je hlavním důvodem, proč se Navíc tento článek vyvolává pocit, že se někdo snažil kritizovat Romy
zcela bez jakéhokoli opodstatnění, což je vzhledem ke skutečné a tristní
ve zpravodajství neměla posilovat to v jiných případech nedaří?
a podporovat stereotypy.“
„Jedná se o problém, který nelze situaci směšné.
Nemohou pravicoví extré- popsat v několika větách. V ČesŠílenství na televizi Nova
misté zneužit toho, že na ké republice žijí desetitisíce
problém s romskou menšinou Romů, kteří jsou plně zapojeni Zpráva nemohla uniknout ani televizi Nova. Té se podařilo obsah patbudou na rozdíl od mlčících mé- do společnosti a fungují v ní úpl- řičně „zjednodušit”, jeho vyznění však zůstalo stejné jako u Romea.cz.
ně stejně jako vy nebo já. O těch V úterý 3. září tak investigativci z tn.cz přišli s článkem „Trapný podvod
dií upozorňovat?
„Naopak! Myslím, že je často se ale příliš nemluví. Zároveň s fotkou! Prostějovský Večerník „vyrobil“ Roma z Číňana“. Text pak
viditelné, že extremisté si místa však řada Romů každodenně opatřili nadtitulkem „Šílené!“
svých demonstrací vybírají právě naráží na následky předsudků, A jaké byly reakce?
podle toho, kde nejdříve média které jsou nesmyslně spojováni Kalnormin1: Něco jiného je ilustrační, něco jiného je autentické foto.
opakovaně popsala problémy s celou jejich etnickou skupinou Když dokáží profesionální štváči z Romea označit demonstraci proti
s Romy, kde se odehrál nějaký – že nevydrží pracovat, že zničí romům jako shromáždění neonacistů, tak to je podle novinářské etiky?
trestný čin, při kterém byl klade- byt, o který žádají, že zneužívají Nebo pokojný pochod městem za romský pogrom? Neznám štvavější
ný důraz na to, jakou etnicitu měl sociální dávky. Neumíme často a více rasistický portál, než je Romea.
pachatel, jak se stalo například odlišovat mezi lidmi, kteří se Novus: Nazývejme věci pravými jmény. Cikán je cikán, žádný Rom.
v severočeském Duchcově. Pro- nachází v sociálně nepříznivé si- Nácek je nácek a žádný pokojný pochodující. Pokojní nepřevracejí a neblém je, že se při šetření policie už tuaci a mezi Romy. Obě skupiny zapalují popelnice, nehází zápalné lahve do ložnic na děti. Nebuďme
několikrát ukázalo, že trestný čin příliš často hážeme do jednoho pokrytci, styďme se sami za sebe. Pokud se poznáme. Nácek byl a je
svalený na Romy byl vymyšlený. pytle.“
vždycky stejný.

Exkluzivní rozhovor s koordinátorkou pro národnostní menšiny a romské záležitosti

Martin Zaoral
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Filip Rada
3. 9. 2013 52 cm 4,30 kg
Držovice

Markéta Spurná
1. 9. 2013 48 cm 3,15 kg
Seloutky
Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou středu
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji
nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme
jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Markéta Ficová
2.9.2013 48 cm 3,65 kg
Prostějov

Tomášek Sklenák
1.9.2013 53 cm 3,70 kg
Bohuslavice u Konice

Ondřej Žvátora
2. 9. 2013 50 cm 4,5 kg
Plumlov

Z NEMOCNICE ...

Chirurgové začali s novou metodou operací tříselné kýly
Prostějov/red - Jako první v České republice
začali letos chirurgové Nemocnice Prostějov,
která je členem skupiny AGEL, s operací
tříselné kýly metodou ONSTEP. Unikátní
metodu vyvinuli před třemi lety v Portugalsku. Je velmi šetrná pro pacienty, zkracuje dobu operace, která může trvat zhruba
dvacet minut a lze ji provést i v lokální nebo
spinální anestézii. Ve srovnání s obvykle používanými metodami výrazně zkrátí pobyt
pacienta v nemocnici a do jisté míry i jeho
následnou rekonvalescenci, takže pacienti se
po zákroku mohou rychleji vrátit do každodenního života.

„Dosud jsme novou metodou operovali desítky pacientů. Zatím jsme neměli žádnou
komplikaci. Nemocní snášejí operaci velmi
dobře,“ říká primář prostějovské chirurgie
MUDr. Adolf Gryga, Csc., který se seznámil
s novou metodou loni na lékařském kongresu
ve španělské Barceloně. Letos v únoru se už
školil u autorů nové techniky v Portugalsku.
Základem nové metody je vkládání speciální síťky, implantátu z lehkého polypropylenu. Síťka je speciálně tvarovaná ve
tvaru velké kapky. Její okraje jsou vyztuženy silnějším materiálem, který se během
tří až čtyř týdnů zcela vstřebá. Síťka má

poté elasticitu a poddajnost jako živá tkáň,
čili nemocný ji nevnímá jako nepříjemnou
cizí věc. Pooperační jizva je krátká, malá,
kosmeticky i pro malou četnost raných
komplikací výhodná. S tím je úzce spjatá
problematika pooperační bolesti, která je
v tomto případě minimalizována a u některých jedinců doslova nulová.
Operace tříselné kýly je druhou nejčastější
operací hlavně u mužů, přičemž na operačním sále končí ročně zhruba dvacet tisíc lidí.
V Česku se zatím operovala buď takzvanou
otevřenou metodou, nebo laparoskopicky.
Více se dočtete na www.vecernikpv.cz

ZŠ Majakovského: VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ A LOUČENÍ S DLOUHOLETOU ŘEDITELKOU...

Vlasta Ambrožová předala žezlo své nástupkyni Martině Rozsypalové
Až k dojemné události došlo v B
YLI JSME
pondělí uplynulého týdne při každoročním startu školního roku
a vítání nových prvňáčků na
Základní škole Majakovského
ve Vrahovicích. Druhého září U TOHO!
ou
totiž bylo i dnem, kdy se se školou
definitivně rozloučila dlouholetá ředitelka Vlasta
Ambrožová. Ta i za přítomnosti náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka předala ředitelské žezlo své nástupkyni Martině Rozsypalové.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho nechyběl...
Michal Kadlec
První školní den je pro vrahovické
děti i jejich rodiče opravdovým
svátkem. Bodejť by ne, zdejší
základní škola se vymyká svojí
atmosférou běžnému studijnímu
zařízení v prostějovském regionu.
Je to prostě škola rodinného typu,
což je poznat na první pohled.
V pondělí 2. září 2013 se v místní
tělocvičně uskutečnil tradiční slavnostní akt přijetí nových prvňáčků
za účasti všech žáků školy i mnoha
rodičů. „Je to naše tradice, každý
první školní den se naši deváťáci
ujmou svých nových šestiletých

spolužáků a provázejí je celým
programem. Provedou je po celé
škole a seznámí s novým prostředím. Je to hodně dojemné,“
sdělila Večerníku dnes už bývalá
ředitelka školy Vlasta Ambrožová.
Ještě dojemnější bylo ale v pondělí loučení s touto neobvyklou
ženou. „Strávila jsem na této škole
v pozici ředitelky dvacet let. Přirostla mi k srdci, stejně jako její žáci,
rodiče i všichni vrahovičtí občané.
Neloučí se mi snadno, ale jak všichni víte, už mám určitý věk. Jsem
ráda, že ředitelování mohu předat
Martině Rozsypalové, shodou
okolností mé bývalé žákyni. Přeji ji

hodně štěstí, stejně jako vám všem
a této škole,“ zaznělo z úst Vlasty
Ambrožové při pondělním vítání
prvňáčků na ZŠ Majakovského.
„Budu se maximálně snažit, abych
navázala na práci paní Ambrožové
a pokračovala v rozvoji této školy,“
doplnila nová ředitelka Martina
Rozsypalová.
„Z celého srdce chci na tomto
místě paní ředitelce Ambrožové
poděkovat za obětavou práci pro
tuto školu. Před dlouhými lety
tady působil jen takový minitým
pedagogů, který se postupně rozrostl na početný a kvalitní kolektiv
lidí, kteří z této budovy vytvořili
skutečně ojedinělou školu domáckého typu. Paní Ambrožová byla
pro nás vždy takovým sluníčkem
a já ji přeji, aby tím sluníčkem
zůstala i nadále,“ pronesl v pondělní ráno Alois Mačák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje,
který je zároveň členem školské
rady ZŠ Majakovského.
Krátce po osmé hodině pak do
místní tělocvičny vkročili žáci
deváté třídy držíce za ruku nové
prvňáčky. V tu chvíli, společně
při pohledu na dojatou odcházející ředitelku Vlastu Ambrožovou,
nezůstalo jediné oko suché...

Jako u vytržení. Prvňáčci ze Základní školy Majakovského ve Vrahovicích měli v pondělí doslova oči navrch hlavy.
Foto: Michal Kadlec

Střídání stráží. Vlasta Ambrožová předává pomyslné ředitelské
žezlo Martině Rozsypalové.
Foto: Michal Kadlec

Rovněž tradice. Stužkování prvňáčků se účastnil i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák.
Foto: Michal Kadlec

Krásný zvyk. Místní deváťáci dělali prvňáčkům během pondělí
průvodce i osobní strážce.
Foto: Michal Kadlec

INZERCE

V Základní a mateřské škole Mostkovice

proběhl EVROPSKÝ DEN

Mostkovice/pr - Evropské dny „Evropa otevřená všem, škola otevřená
všem“ pořádalo třicet mateřských,
základních a středních škol v různých krajích ČR od 9. května do
27. června 2013. Pořádající školy se zúčastnily soutěže vyhlášené Domem zahraničních služeb,
určené školám dosud nezapojeným
do Programu celoživotního učení,
které vzdělávají žáky s jakýmkoli
typem znevýhodnění.
Hlavním úkolem soutěže bylo sestavení návrhu programu Evropského
dne, který umožní žákům i hostům
seznámit se s Evropou kreativním
způsobem. Program škola mohla naplánovat zcela dle svých představ jako
celoškolní projektový den. Ze stovky
přihlášených škol bylo podpořeno
v pořádání Evropského dne třicet
vítězných. Akce byla otevřená i okolí
školy, zástupcům obce, regionu, učitelům okolních škol, rodičům a dalším

hostům. Součástí
akce byl i seminář
o evropské spolupráci ve vzdělávání, Programu celoživotního učení
a dalších aktivitách
administrovaných
Domem zahraničních služeb.
Škola v Mostkovicích nazvala svůj
den „Český Honza jde Evropou
a má všech pět smyslů pohromadě“. Honza na své cestě potkával své
pohádkové kamarády. Děti postupně
putovaly třídami školy, kde nalezly
zábavné aktivity ke čtyřem evropským
zemím. V jedné ze tříd děti potkaly Pinocchia a seznámily se s Itálií. Kocour
v botách jim představil Francii, kdy je
navštívila i rodilá mluvčí, učitelka francouzštiny na gymnáziu. Malá mořská

Foto: archiv ZŠ Mostkovice
víla provedla děti Dánskem, kde se
dozvěděly mnoho zajímavosti o podivínském autorovi slavného příběhu.
Nakonec ve Velké Británii ochutnaly
čaj o páté za doprovodu současné britské populární hudby.
Na stránce www.evropanasimaocima.
cz jsou bližší informace a budou zde
i zveřejněny výstupy z Evropských
dnů.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167

V pátek 20.září pořádá Občanské sdružení Pomocná
ruka charitativní sbírku. Od
10:00 do 15:30 hod. na ZŠ Jana
Železného na Sídl. Svobody a ZŠ
a RG Studentská ul. můžete nosit oblečení, hračky, lůžkoviny,
závěsy, utěrky, ručníky, kabelky,
knihy aj. Vše baleno v sáčcích
a pytlích. Info na adrese: OS
Pomocná ruka, Školní 32, PV.
Tel.: 582 335 251, 734 575 711.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVI- CVIČENÍ DĚTI S RODIČI
SU PV, Hacarova 2, zajišťuje
od 6 měsíců do 2 roků.
ortopedické vozíky, WC křesZápis: pondělí 16-20 hod.,
la, chodítka - pevná, pojízdná,
úterý 16-20 hod.
podpažní, servírovací stolky osobně nebo tel. 733 327 915.
a polohovací lůžka (mechanická,
REMI SPORT,
elektrická). Kontakt po telefonu: Českobratrská 13, Prostějov
V. Zapletalová 776 054 299
VÝSTAVA BONSAJÍ
MC Cipísek,
v Prostějově
Sídliště Svobody 6, Prostějov V Rajské zahradě u kostela PoDodatečné zápisy do programů výšení sv. Kříže (za Priorem), ve
na poslední volná místa budou, dnech 13. až 15. září, od 9 do 17
9. a 10. září od 8.30 - 12hod, hod. vás čeká poradenská služba
v pondělí i odpoledne 15 až 17 hod. i ukázky tvarování bonsají. VstupDopolední programy pro né dobrovolné. Na pátek dopoledrodiče s dětmi – programy jsou ne zveme školy, vstup zdarma!
rozdělené na skupiny podle Srdečně zvou pěstitelé bonsají z
věku dětí a je nutné se nahlá- BK Haná při ZO ČZS Prostějov 1
sit předem z důvodu omezené
www.bkhana .cz
kapacity MC.
Svaz neslyšících a nedoslýchaRegionální pracoviště
vých v Prostějově, Svatoplukova
TyfloCentra Olomouc
15, pořádá kurz Znakového jav Prostějově nadále poskytuje zyka pro začátečníky, který se
služby nevidomým a slabo- uskuteční od října do prosince tozrakým občanům na adrese: hoto roku. Přihlásit se můžete buď
osobně na výše zmíněné adrese,
Kostelecká 17, Prostějov
e-mailem na snncr.pv@volny.cz,
nebo na tel: 582 331 806 do
V sobotu 14. září od 19:00
30.září 2013
bude na místním hřišti
u Kulturního domu probíhat
Divadelní spolek Historia
Noční nohejbalový turnaj
zve všechny zájemce
v Křenůvkách.
na poslední promenádu
v letošním roce.
Nemocnice Prostějov si vás
Zájemci se sejdou
dovoluje pozvat na přednáškový
workshop ‚Když nadváha ohro- v neděli 15. září v 16:00 před
kostelem Povýšení sv. Kříže.
žuje zdraví a boj proti nadváze‘.
Akce se bude konat dne 24. září
Střípky z cest po Korsice
od 8:00 do 16:00 hod. ve vestiAž do konce září si v atriu
bulu nemocnice.
Kavárny ve Špalíčku budete
moci prohlédnout fotografie
ICM Prostějov,
z cestovatelského pobytu fotoKomenského 17, Prostějov
Otevírací doba ICM Prostějov grafa Josefa France na ostrově
od září opět od 12.00 do 17.00 Korsika. Krásy korsických hor
i malebného pobřeží u Bonifacia
hodin.
Denně od 10 do 16 hodin máte na jihu ostrova vám jistě učarují
možnost naučit se psát na klá- a možná i poskytnou inspiraci
k dovolené.
vesnici všemi deseti.

15

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. září 2013

TIP Večerníku

RALLYE „KOZEL“ BOUZOV

KDY: sobota 14. září 2013 od 8:00 hodin
KDE: Prostějov u místního nádraží - Žešov
Majitelé mopedů a příznivci
burácejících motorů pozor!
Zatrhněte si v kalendáři sobotu
14. září, v ten den si totiž přijdete na své, pokud se kolem
osmé ranní hodiny budete
procházet kolem prostějovského místního nádraží. To
se totiž stane startovacím
místem letošního jubilejního
již třicátého ročníku závodu
Rallye „Kozel“ Bouzov, který
už tradičně pořádá Mototeam
Žešov.
„Srdečně zveme všechny příznivce jednostopých strojů na jubilejní ročník závodu. Odstartujeme
v devět hodin od prostějovského
místního nádraží, odkud se bude
pokračovat na Bouzov, kde bude
menší přestávka, po které se bude
směřovat zpět k Prostějovu. Cíl
celého závodu je v Žešově u místní hospůdky a celková délka trati
bude okolo 121 km, “ upřesňuje

jeden z pořadatelů Aleš Koutný.
Závod je řazen jako neoficiální
mistrovství světa motocyklů do
50 ccm s přídavným šlapacím
zařízením. Jezdci závodí ve
dvou kategoriích: Moped originál a Moped s úpravami, takže si na téhle akci motorističtí
fajnšmekři určitě pošmáknou.
Letos si pořadatelský tým na
oslavu třicátého ročníku připravil pro jezdce celkem deset
rychlostních zkoušek, kde závodníci nasbírají body, které
rozhodnou o jejich konečném
pořadí. Rallye „Kozel“ Bouzov
je nejstarším v moravském seriálu závodů mopedů Moped
Cup a díky tomu, že narozdíl
od ostatních závodů se jede formou rallye, těší se velké oblibě.
Další informace se dozvíte na
stránkách Mototeamu Žešovnebo na oficiálních stránkách
www.mopedcup.cz.

Od 13. září do 3. října můžete
v prostorách Městského divadla
v Prostějově navštívit výstavu
fotografií Magdaleny Jansové
s názvem: Světla a stíny.

Semtamník SONS
V pondělí 16. září
v 16.30 hodin začíná cvičení
starších žen TJ SK Prostějov.
Cvičíme na ZŠ Masarykova
a přivítáme i nové cvičenky.
Informace na tel.: 722 612 743
čtvrtek 12. září - 13.00 až
16.00 hod. Pletení z pedigu
v klubovně SONS v rámci
„Tvořivé dílny pro nevidomé“
(vhodné pro nevidomé).
pátek 13. září - Výšlap na Velký Kosíř s vyhlídkou
z nové rozhledny. Odjezd
z PV busem v 8.45 hod.
do Čech p/K. Návrat
ve 13.15 hod. nebo ve 14.00 hod.
V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná!

VÝSTAVA BONSAJÍ
v Brodku u Prostějova
Ve dnech 13.až 15. září, od
9.00 do16.00 hod. na nádvoří
zámku dr. Belcrediho návštěvníky čeká poradenská služba,
ukázky tvarování bonsají,
v neděli tvaruje Petr Hron
z BK Brno. Vstupné dobrovolné. Na pátek dopoledne zvou
pěstitelé bonsají z BK Haná při
ZO ČZS Prostějov 1 a pěstitelé
z Bonsai klubu Brno i školy,
vstup zdarma!
www.bkhana .cz
Svaz tělesně postižených v ČR,
a. s., okr. org. v Prostějově, zve
své členy i nečleny na prodejní
výstavu FLORIA KROMĚŘÍŽ - 12. 10. 2013. Jste srdečně
zváni! Bližší info. na tel: 724 706
773, 588 008 095

Prezentace vozidel proběhne
od 8:00, samotného startu
se pak dočkáme úderem
deváté hodiny.
Rallye se jede za každého
počasí, takže se určitě přijďte
podívat, bude to stát za to!
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 15.9.
15.15 - 16.15 hodin

ZÁPISDĚTÍDOKROUŽKŮcvičeníčko 3–5 let, zumba 4–7
let, zumba 8-13 let. Zápis probíhá denně od 9 do 12 hod a od
15 do 20 hod ve Fit klubu Linie
SYSTEMA Russian martial art na Újezdě 3. Tel: 608 881 704
oznamuje stále probíhající
nábor nových členů
Aikido Prostějov přijímá nové
se zájmem o ruskou školu
členy se zájmem o japonské
bojového umění v Prostějově. bojové umění. Kde: SportcenBližší informace
trum DDM Vápenice 9. Bližtel. 774 142 382 nebo
ší info tel.: 728605129 nebo
koblasap@seznam.cz
aikidoprostejov@seznam.cz

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Petr Vlk 1954
Prostějov
Zdeněk Coufal 1951
Prostějov
Josef Slouka 1936
Kostelec na Hané
Václav Kovařík 1953
Kralice na Hané
Věra Haluzová 1943
Čehovice
Ing. Josef Šindelář 1962
Olomouc
Rozloučíme se...
Středa 11. září 2013
Milada Valentová 1958 Vrbátky
11.00 Obřadní síň Prostějov
Alžbeta Vobejdová 1957 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Janečková 1927 Čechy pod Kosířem 15.00 kostel Čechy pod Kosířem
Tomáš Trnečka 1937 Protivanov
16.00 kostel Protivanov
Čtvrtek 12. září 2013
Zdeňka Cetkovská 1947 Bedihošť
14.00 kaple Bedihošť

nikatelské školy. Stmelovací
kurzy realizují na SOŠ podnikání
a obchodu již od roku 2007. Kurz
zahrnuje sebepoznávání, komunikační a kooperační hry, adrenalinové aktivity a dobrodružství,
hry na rozvoj týmu a důvěry.
„Jelikož jsem ve své nové třídě
nikoho neznala, měla jsem trochu
obavy z toho, jací mí noví spolužáci budou. Obavy jsou pryč
a díky adapťáku jsem se i trochu
těšila do školy!“ podělila se o své
zážitky Anička, studentka 1. ročníku SOŠ podnikání a obchodu.

I

Foto: archiv SOŠPO Prostějov

www.
vecernikpv.cz

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Bílovice
Dne: 23.9.2013 od 07:30 do 16:00 hod. Vypnutá oblast: část obce Bílovice od č. 39 a 6
po č. 94 a 76, dále od č. 75,61 a chaty- směr ul.
Lešanská po č. 117 až č. 125.
Obec: Budětsko, Zavadilka, Ochoz
Dne: 24.9.2013 od 08:00 do 12:00 hod. Vypnutá oblast: obce Budětsko, Zavadilka včetně
všech podnikatelských subjektů mimo ZŠ, dále
FVE Ochoz.
Obec: Těšice, Koválovice, Tištín, Nezamyslice
Dne: 25.9.2013 od 07:30 do 13:00 hod. Vy-

pondělí 9. září
17:30 One Direction:
THIS IS US 3D
film o populární pop skupině
20:00 One Direction:
THIS IS US 3D

pátek 13. září
20:00 Martin a Venuše
česká romantická komedie
sobota 14. září
20:00 Martin a Venuše

úterý 10. září
17:30 Pěna dní
filmové zpracování
kultovní knihy Borise Viana
20:00 One Direction:
THIS IS US 3D

pátek 13. září
20.00 Klementova hodová
tancovačka & ATD
Sobota 14. září
20.00 Prouza
& Mimo provoz

čtvrtek 12. září
17:30 Colette
koprodukční film
dle novely A. Lustiga.
20:00 Mortal Instruments:
Město z kostí
akční film (USA, Něm)
pátek 13. září
17:30 Colette
20:00 Mortal Instruments:
Město z kostí
Sobota 14. září
17:30 Mortal Instruments:
Město z kostí
20:00 Colette
Neděle 15. září
Z provozních důvodů zavřeno

Apollo 13

Městské divadlo
v Prostějově
neděle 15. září
9.00 - 12:00 Příběhy spící
v mramoru
(divadelní část ND)
Filmový dokument o významných osobnostech a proměnách prostějovského hřbitova
10:00 Pohádkové kočičiny
(přednáškový sál ND)
dětské představení
11:00 Komentovaná
prohlídka ND
15:00 Komorní koncert
(spolková část ND)
16:00 Jiřinkové odpoledne
Jarmily Pospíšilové
(přednáškový sál ND)

SVÉ TIPY na zajímavé
akce nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

sobota 14. 9.
16.00 - 17.00 hodin

školy zahajovali v Horce nad Moravou
dí střední školy co nejvíce ulehčit a zpříjemnit. Proto tento kurz
pořádáme pravidelně. Našim
cílem není pouze výlet. Smyslem
adaptačního kurzu je usnadnění
přechodu ze základní na střední školu a stmelení kolektivu.
V příjemném prostředí na lovecké chatě v Horce nad Moravou
a za organizačního vedení instruktorů prožili studenti nezapomenutelné zážitky. A to se
lektorům a učitelům povedlo,“
prozradil Večerníku Marek
Moudrý, zástupce ředitele pod-

Letní kino Mostkovice

středa 11. září
17:30 Pěna dní
20:00 One Direction:
THIS IS US 3D

Nově nastupující studenti podnikatelské
Prostějov/pk - První tři dny na
nové škole prožili studenti 1.
ročníku Střední odborné školy
podnikání a obchodu v Prostějově na tradičním adaptačním
kurzu. Během něj prošli celou
škálou seznamovacích her, aktivit s řešením daného úkolu
až po hry na budování důvěry. Mnohé aktivity obsahovaly
prvky teambuildingu, takzvaného stmelení kolektivu...
„Seznamovací kurz byl plně hrazen školou. Snažíme se adaptaci
nových studentů na nové prostře-

Kino Metro 70

pnutá oblast: celé obce včetně všech podnikatelských subjektů: Těšice, Koválovice, Tištín,
Nezamyslice farma ZD.
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 25.9.2013 od 07:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: levá strana ul. M. Alše od č. 3 po
č.51 a nov. RD č. 811, 813 u koupaliště, pravá
strana ul. Husitská od č. 2 po č. 22 vč. VAK,
celé ul. P. Jilemnického, Staškova, část ul. I. Olbrachta - novostavby RD za č.835 a č. 4275 ul.
Za Drahou.
Obec: Tvorovice, Hruška, Němčice nad Hanou
Dne: 27.9.2013 od 7:00 do 17:00 hod. Vypnutá
oblast: část obce Bílovice od č. 39 a 6 po č. 94
a 76, dále od č. 75,61 a chaty směr ul. Lešanská
po č. 117 až č. 125.
E.ON Česká republika, s.r.o.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 9. 9. DO 15. 9. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se pouze za bezmračné oblohy koná v
pondělí a ve čtvrtek v 15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se pouze za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20.30 hodin. Ve čtvrtek bude Měsíc v první čtvrti. Vstupné 20 Kč.
Ve středu zahajuje v 16.30 hodin nový ročník
KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK pro děti do 10 let.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování. Výstavy OD SPUTNIKU
PO RAKETOPLÁN a VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod.
Avízo! Nový ročník KLUBU GEMINI ZAHÁJÍ 26. 9. v 16.30
hodin, pro zájemce o astronomii ve věku 10 až 20 roků.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
úterý 10. září 2013: Zlechovská * Na Okraji * Kosířská * Na Vyhlídce
* Legionářská * Wichterlova * gen. Sachera * gen. Duby * gen. Duby
a gen. Sachera - spojka * Hloučelní * J. Lady (Plumlovská - Mathonova)
* Plumlovská (kruh. objezd J. Lady - Interpar)
středa 11.z áří 2013: K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - V. Špály)
* K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály) * V. Špály
* J. Zrzavého * K. Svolinského (V. Špály - Billa) * A. Slavíčka
* K. Svolinského – parkoviště (V. Špály - Billa) *
čtvrtek 12. září 2013: Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského - průchod)
* A. Fišárka * B. Dvorského * C. Boudy * S. Suchardy * Kpt. O. Jaroše
– parkoviště * C. Boudy - parkoviště

V úterý se sejde zastupitelstvo
Prostějov/mik - V úterý
10. září 2013 od 13.00 se
v obřadní síni prostějovské
radnice uskuteční v tomto volebním období už
šestadvacáté jednání Zastupitelstva města Prostějova.
V úterý se očekává velký
maratón diskuzí. Na programu
je totiž celkem sedmačtyřicet
bodů jednání, což na čas
bude hodně náročné. Zastupitelé budou hlasovat hned
o několika investičních akcích,
které by se měly dokončit ještě
v letošním roce. Například
půjde o víceúčelové hřiště
v Čechovicích, rekonstrukci
školního hřiště u ZŠ Palackého,
regeneraci
objektů
v památkové zóně a další akce.
Po zprávě primátora města
o výsledcích hospodaření města
za první pololetí se projednají

další finanční záležitosti, třeba
navýšení peněžitého vkladu
Společenského domu, veřejná
finanční podpora TK Prostějov
nebo půjčka občanskému
sdružení Lipka. Zcela jistě
bude zajímavá také diskuze o
petici prostějovských občanů
za zřízení nové církevní
základní školy. Ve druhé
polovině jednání zastupitelstva přijdou na řadu majetkoprávní záležitosti. Hodně diskutabilní je bod programu o
možnosti odpuštění smluvních
pokut společnosti Modřany
Power za nedodržení smlouvy
o výstavbě výrobního areálu
v průmyslové zóně.
Tyto a další diskuze i hlasování
zastupitelů můžete sledovat na
vlastní oči, jednání Zastupitelstva města Prostějova je jako
vždy veřejně přístupné.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s mladým dobrodruhem, který touží překonat lidské hranice

Z KONICKÉHO TRIATLONU AŽ NA NOVÝ ZÉLAND...
Pavel Franc: „Než se vrátím zpět do vlasti, chci se stát Ironmanem!“

Prostějov - Stát se Ironmanem v případě prostějovského rodáka Pavla France neznamená převtělit se do kresleného hrdiny Marvelových komiksů, i když
s kultovním hrdinou mají snad všichni účastníci prestižního světového závodu leccos společného. Především
je to síla a vytrvalost, která pochopitelně hraje v nejtěžším závodu světa obrovskou roli. Obojím disponuje
i mladý Prostějovan, který se v současnosti na Novém
Zélandu připravuje ke startu v adrenalinovém závodě, kde každoročně padají hranice lidských možností
v plavání, běhu a jízdě na kole. A kde jen zápisné přijde na
bezmála osm stovek dolarů... Jak dlouhá a komplikovaná byla
cesta pětadvacetiletého Pavla France k účasti v tomto prestižním klání, se dozvíte v následujícím exkluzivním rozhovoru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku právě s budoucím Ironmanem.
Petra Hežová
Vzpomenete si ještě na své
sportovní začátky?
„Už odmala jsem jezdil na horském kole
po širokém prostějovském okolí a v roce
2006, ve svých dvaceti letech, jsem si
jen tak z legrace zkusil první závod na
horských kolech MTB. Ale až poslední
tři roky sport ovlivňuje drtivou většinu
toho, co dělám i co nedělám.. (smích).“
Ale to zřejmě nebyl váš poslední závodnický počin, že?
„To
rozhodně
ne...(smích)
V prosinci 2006 jsem se přestěhoval
za prací do Liberce, kde jsem potkal
zkušeného bikera Martina Lukeše, který mi dal pár cenných rad pro trénink,
i co se nezbytného vybavení týče.
A v následujících letech 2007 až 2009
jsem již absolvoval celkem devatenáct
MTB závodů.“
A proč jste ze závodění na
horském kole přesedlal na
triatlon?
„Po přijetí na distanční studium
Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze jsem
byl povinen zvolit si specializaci,
INZERCE

což v mém případě měla být cyklistika. Nicméně jsem nesplňoval
vstupní požadavky této skupiny,
a protože jsem v zimním období vždy
rád vyrážel na běžky a jako vojáku
z povolání mi střelba nebyla cizí, záložní variantou byl biatlon. Pár dní
před uzávěrkou přihlášek do specializací jsme na toto téma diskutovali
s několika spolužáky při čekání na
výuku. Byla to Verča Andršová, výborná triatlonistka, která mě seznámila
s pro mě do té doby neznámým sportem, triatlonem...“
Promiňte mi malou odbočku, ale můžete pro upřesnění
těm, kteří sportovali naposledy při
hodině tělocviku, přiblížit o čem je
triatlon?
„Triatlon je individuální sport, který zahrnuje tři disciplíny: plavání,
jízdu na kole a běh. Ty je nutné absolvovat v těsném sledu. A pro zajímavost na olympijských hrách se
triatlon poprvé objevil v roce 2000
v australském Sydney.“
Měl jste možnost si ověřit své
schopnosti v tomto náročném
trojboji i v našich podmínkách?

„Ano, měl. Protože mě tento sport ihned
zaujal a po krátkém váhání se stal mojí
specializací na fakultě a už následující
léto roku 2010 jsem vyrazil na svůj první
menší závod, Veteran Steel Man v Konici. Zde jsem obsadil třetí místo, hned
za borci, kteří tento závod pravidelně
vyhrávají, což mě ´nakoplo´ a začal jsem
trénovat více systematicky (úsměv).“
Příprava
na
závodění
v takovém měřítku jistě nebyla
nijak jednoduchá. Jak šlo trénování
dohromady s vaším tehdejším zaměstnáním?
„Právě kvůli horšícím se podmínkám
v zaměstnání i touze vyrazit do světa
jsem na jaře roku 2011 odletěl na ostrov Mallorca za lepšími tréninkovými
podmínkami a sestrou Kateřinou, která
tam již třetím rokem pracuje. Během
turistické sezóny, při práci v restauraci,
ale nezbývalo mnoho času na závodění
ani tam a tak jsem absolvoval na ostrově pouze terénní triatlon Triatló Pasta
Pasta Cala Agulla, na němž jsem získal
v kategorii Absoluta Local třetí místo.
K tomu jsem si přidal jeden půlmaratón
bez výraznějšího výsledku. V podzimní
pauze jsme se s přáteli vydali karavanem
k francouzskému Azurovému pobřeží a úspěšně tam zaběhli náš první společný maratón Nice - Cannes,
který měl 42,2 kilometru. Na zimu
jsem se pak uchýlil do tyrolského
Fissu, kde jsem měl dohodnutou práci
v horské restauraci. Tři měsíce probíhal veškerý můj trénink v hotelovém
fitness centru bez možnosti plavání.
V polovině března jsem znovu odletěl ohřát se na Mallorcu, a zároveň se
připravovat na svůj první delší závod
Thomas Cook Half Ironman. Po jeho
úspěšném absolvování jsem se kvůli
probíhající ekonomické krizi ve Španělsku, a tedy horším pracovním podmínkám, znovu vrátil do Česka. Zde
jsem si našel dobrou práci ve svém
oboru, což je informační technologie.

Ironman na konický způsob. Při své účasti na loňském
závodu Veteran Steel Man Konice získal Pavel Franc bronzovou medaili.
Foto: archiv P. France
S přáteli pak prozávodil celé léto
a stanul několikrát ´na bedně´ ve své
věkové kategorii...“
Dosáhl jste opravdu úctyhodné výsledky. Ale jak jste
se z trasy Konice - Mallorca - Nice
dostal až k novozélandské verzi
Ironmana?
„Náhoda tomu ale chtěla a já potkal po sedmi letech spolužačku
z gymnázia, která se zrovna chystala
na pracovní pobyt Working Holiday
na Nový Zéland. Mé cestovatelské
geny, které jsme se sestrou po rodičích oba zdědili, se ve mně znovu
probudily a po zjištění, že Dana míří
do města Taupo, kde se koná jeden
z triatlonových závodů série Ironman, nebylo co řešit! (úsměv)“
To zní velmi jednoduše, šlo
opravdu vše tak hladce?
„Šlo to opravdu rychle. Dohoda
o ukončení pracovního poměru, lékařská prohlídka, vízum, letenka a o pár
měsíců později, přesně pátého listopadu
2012 jsem přistál v Aucklandu. Již před
odletem jsem kontaktoval místní triatlonový klub a měl obhlédnutý aukční
portál kvůli pořízení použitého silničního kola. Třetí den po příletu, stále ještě
unavený z pásmové nemoci, už bylo
kolo doma. Na nic jsem tedy nečekal
a téměř plynule jsem přešel z evropské
letní závodní sezóny do té novozélandské, koneckonců zanedlouho mě čekal
první test na místním duatlonu. Zároveň jsem díky několika tipům od
Dany sehnal práci na částečný úvazek
v místní restauraci...“
Tady už váš sen, stát se Ironmanem, nabývá zřetelnějších
obrysů, že?
„Ano!(úsměv). V prosinci loňského roku
jsem úspěšně absolvoval v Rotoruře
pořadateli avizovaný ‚nejúžasnější Half
Ironman na planetě‘, který takový asi
opravdu byl; plavání dva tisíce metrů
v průzračném jezeře, na kole devadesát

Nezapomenutelný zážitek. Novozélandský dvojnásobný olympijský medailista v triatlonu, Bevan Docherty
(na snímku vpravo) pomáhal Pavlu Francovi na klubovém
závodě s časomírou. Dva týdny na to vyhrál letošní závod
Ironman New Zealand...
Foto: archiv P. France

kilometrů podél dalšího sopečného jezera a jednadvacet kilometrů plus sto metrů
terénního běhu nádhernou novozélandskou buší k tomu. Už letos v únoru jsem
se vrhl do vln jezera na 4,2 km dlouhý
plavecký závod Across the Lake Swim
a v květnu si pak značně vylepšil předchozí čas na maratónu. Vyjma těchto
větších podniků jsem se za letní sezónu
zúčastnil dalších šestnácti triatlonových, duatlonových, aquatlonových
či běžeckých závodů. Osudovým se
pro mě ale stalo pomáhání při organizaci závodu Ironman na začátku
března. Vidět ty stovky závodníků
všech možných věkových kategorií
i fyzické zdatnosti, snažících se v časovém limitu protnout cílovou pásku,
po třech kilometrech a osmi set me-

trech plavání, stoosmdesáti kilometrech na kole a dvaačtyřiceti celých
dva kilometrech běhu, mě dovedlo
k rozhodnutí absolvovat Ironmana poněkud dříve, než jsem měl původně v plánu,
a to již příští rok prvního března právě zde
v Taupu. Kvůli pouze jednoročnímu
Working Holiday vízu bez možnosti
prodloužení se nyní pokusím získat jiné
pracovní vízum na základě pracovní nabídky v IT oboru. V této pracovní oblasti
je jednodušší dostat vízum, avšak se samotným sehnáním práce je to už horší.
Druhou variantou je odletět v listopadu
do Austrálie na pár měsíců jako turista
a i jako turista vstoupit na dobu tří měsíců na území Nového Zélandu, čímž pokryji dobu závodu. Cíl je ale jasný: stát se
před návratem do vlasti ,Ironmanem‘!“

kdo je
pavel franc?
RodilýProstějovan
ěj
spatřil
řilsvětlo
ě l světa
ě 99.lledna
d 1988.Předevšímpootci,prostějovskémkriminalistovi,fotografovi
a cestovateli Josefu Francovi zdědil dobrodružné cestovatelské geny, které jej po skončení studií vedly z jednoho konce světa na druhý. Původně IT odborník si
vyzkoušel práci na liberecké armádní základně, v kuchyni na Mallorce i v Rakousku. V současnosti všechen svůj volný čas věnuje
přípravě na adrenalinový závod Ironman na Novém Zélandu, kde současně
pracuje jako prodejce sportovního vybavení. Jeho cíl se po absolvování novozélandského Ironmana přesune na Havaj, přičemž do tamějšího závodu se
mohou kvalifikovat už jen ti nejlepší z nejlepších. Pavel Franc má za sebou již
desítky triatlonových závodů, na kterých dosáhl řady cenných výsledků. Veteran Steel Man (Konice) - 3. místo, Osecký triatlon - 3. místo (Osek nad
Bečvou), Hulmen - 3. místo (Hulín), Morkoman - 2. místo (Morkovice),
Veteran Steel Man - 3. místo ((Konice),
), čtvrtmaraton „Mezi
„
lesy“
y - 3. místo
(Prostějovičky), Triatló Pasta Pasta Cala Agulla – 3. místo (Španělsko).
Cesta za Ironmanem pak
p nabrala konkrétní podoby,
p
y, když
y před
p
ppár dnyy
reprezentoval Českou republiku na dvacátém ročníku Mizuno Half Marathon Taupo, kde se umístil z 1502 běžců na celkovém dvanáctém místě
a ve své kategorii (25 až 29 let) na čtvrté příčce. Teď v sobotu pak vyhrál
prestižní závod Kinloch Offroad Challenge 2013, v němž dokonce zlepšil
rekord o více než dvě minuty

INZERCE

Splňte si své sny
Přejete si zajistit sebe a svoji rodinu za
stejných podmínek jako lidé žijící např.
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, USA ?

?

Chcete zajistit studia svých dětí?
Investice měsíčně již od 1.300 Kč do
nejlepších světově uznávaných
společností Vám zajistí nadinflační výnos
Peníze kdykoliv k dispozici.
Výhodné zhodnocení peněz
také pro firmy.

Fišerová Eliška, poradím,
mobil 774719362.

StĜední odborná škola
podnikání a obchodu

Rejskova 4, ProstČjov

nabízí absolventĤm 3letých uþebních oborĤ, kteĜí si
potĜebují doplnit vzdČlání zakonþené maturitní zkouškou
3leté dálkové nástavbové studium

Podnikání 64-41-L/5
PODNIKÁNÍ A MARKETING

DÁLKOVÉ
STUDIUM

zamČĜení studia
odborné ekonomické pĜedmČty (ekonomika,
úþetnictví a danČ, právo, management, legislativa
a podnikání v EU) a marketing
charakteristika studia
absolventi jsou pĜipraveni na zabezpeþování
základních ekonomických, úþetních, obchodních,
správních a administrativních þinností; dokáží
aplikovat znalosti marketingového mixu a
manažerského Ĝízení v praxi
organizace studia
výuka - konzultace probíhají dvakrát týdnČ (út a þt)
v odpoledních hodinách
školné
12.000,- Kþ/rok

PODNIKÁNÍ A MARKETING

www.sospo.eu
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sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

VEČERNÍK

Ročník
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TRHÁK TÝDNE

fotbal
VÝH RA Z LET NÉ

Napravený debakl
v podobě tří bodů
pro 1.SK Prostějov

HOKEJISTÉ KRAJÍČEK S KUNDRÁTKEM

21

čtěte
na straně

MAJÍ BLÍŽ K OLYMPIÁDĚ V SOČI...

Házená
GEN ERÁ LKY NA LIG U

V Kostelci na Hané
a v Prostějově jsme
navštívili dva turnaje
čtěte
na straně

29

rozhovor
O ÚSP ĚŠÍ CH PAR AŠU TIST Ů

IVAN HOVORKA:
„Díky Dukle patříme
k nejlepším na světě!“
čtěte
na straně

32

PONDĚLÍ 9. 9.
SOBOTA 14. 9.

9:00

MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ

SOUTĚŽ DRUŽSTEV ŽEN NAD 65 LET
LET
SOUTĚŽ DRUŽSTEV MUŽŮ NAD 75
Areál NTC MORAVA, Za Kosteleckou ul.

polní kuše

SOBOTA 14. 9.

9:00

INDIVIDUÁLNÍ I TÝMOVÉ SOUTĚŽE

SOBOTA 14. 9.

15:00

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ - 2. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
TATRAN BOHUNICE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

atletika

NEDĚLE 15. 9.

14:00

TRADIČNÍ ATLETICKÝ MÍTINK

67. ROČNÍK VELKÉ CENY
MĚSTA PROSTĚJOVA
24. ROČNÍK MEMORIÁLU DR. E.
ROZBOŘILA V HODU OŠTĚPEM
Školní stadion ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR- 6. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ ZLATÉ HORY
SOBOTA 14. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

Dvě posily VK: Carterová a Melicharová! DO AKCE JDE I KVARTETO ODCHOVANCŮ!
Prostějov/son - Ne jednu, ale hned
dvě nové hráčky do svého kádru přivedl
volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov.
Posilami ženského A-týmu českých
mistryň se staly sedmadvacetiletá univerzálka Katie Carterová z USA a devatenáctiletá smečařka Klára Melicharová, juniorská
reprezentantka ČR.

SKC TUFO je v širší nominaci na

Fotbalové hřiště v Čechách pod Kosířem

Pojedou? Odchovanec prostějovského hokeje Lukáš Krajíček má slibné šance, zahrát si na olympiádě v Soči, nadějný bek Kundrátek (na snímku ve výřezu) mu může
sekundovat.
Koláž Večerníku

Hokejovou extraligu okusí dvacítka bývalých členů prostějovského týmu

Trojice prostějovských cyklistů

ČESKÝ POHÁR A ČESKÁ LIGA
házená

Praha, Prostějov/jim
TRENÉR ČESKÉ HOKEJOVÉ REPREZENTACE ALOIS
HADAMCZIK V UPLYNULÉM TÝDNU ZVEŘEJNIL ŠIRŠÍ
NOMINACI PRO ÚNOROVÉ ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY.
V SEDMAŠEDESÁTIČLENNÉM VÝBĚRU NECHYBÍ NEJEN
JAROMÍR JÁGR ALE ANI ODCHOVANEC PROSTĚJOVSKÉHO
HOKEJE LUKÁŠ KRAJÍČEK A BÝVALÝ HRÁČ JESTŘÁBŮ TOMÁŠ
KUNDRÁTEK.
TŘICETILETÝ KRAJÍČEK PATŘÍ V POSLEDNÍCH LETECH KE
STABILNÍMČLENŮMNÁRODNÍHOTÝMUAJIŽZETŘÍSVĚTOVÝCH
ŠAMPIONÁTU SI PŘIVEZL CENNÝ KOV. NA OLYMPIÁDĚ OVŠEM
JEŠTĚ NIKDY NESTARTOVAL. PROSTĚJOVSKÝ RODÁK HRAJE
JIŽ TŘETÍ SEZONU V ŘADĚ ZA DINAMO MINSK V KONTINENTÁLNÍ
HOKEJOVÉ LIZE, HNED V PRVNÍM ZÁPASE NOVÉ SEZONY
ZAZNAMENAL JEDNU ASISTENCI.
O SEDM LET MLADŠÍ KUNDRÁTEK PATŘÍ WASHINGTONU
CAPITALS A O MÍSTO V PRVNÍM TÝMU SE TEPRVE
UTKÁ V NADCHÁZEJÍCÍCH TÝDNECH. MLÁDEŽNICKÉHO
REPREZENTANTA DRAFTOVAL V ROCE 2008 NEW YORK
RANGERS A V SEZONĚ 2011/2012 SI ODBYL PREMIÉRU
V NHL, V UPLYNULÉM ROČNÍKU SI PŘIPSAL PRVNÍ BRANKU
A TAKÉ ŠEST ASISTENCÍ V NEJSLAVNĚJŠÍ HOKEJOVÉ
SOUTĚŽI.

juniorské mistrovství světa
Praha, Prostějov/jim - Petr
Fiala, Luděk Helis, Matouš
Hynek. Tato trojice členů SKC
TUFO Prostějov se ocitla v širší
nominaci na juniorské mistrovství světa v silniční cyklistice,
kterou v uplynulém týdnu
zveřejnil Český svaz cyklistiky.
Šampionát se uskuteční od
22. do 29. září v italské Florencii.
„Je to neobvyklé, ale jsme
nejlepší klub v mládežnické
kategorii,“ usmíval se předseda
prostějovského oddílu Petr
Šrámek.
Luděk Helis si nominaci vyjel
automaticky jako úřadující mistr republiky, na rozdíl od zbývající dvojice mladíků ale zřejmě
o účast mezi světovou silniční
elitou neusiluje. „Luďkovou
prioritou byla dráha a prakticky
na sto procent nepojede a svého
místa se vzdá. Pojede se totiž
na extrémně těžké a kopcovité
trati,“ překvapil Šrámek.

Na mistrovství vyšle česká
cyklistika v juniorské kategorii jednoho časovkáře a dva
závodníky do hromadného
závodu, může se tak stát, že
spolu pojedou stájoví kolegové
Fiala a nedávný mistr republiky
v bodovačce Hynek. „Bojují
na etapovém závodě v Itálii
a necháme se překvapit.
Matouš odjel vynikající Český
pohár na Litoměřicku, kde byl
sám v úniku s Němci, Petr
také jezdí velmi dobře,“ čeká
na konečný verdikt svazu
Šrámek.

Prostějov/jim - Čtveřice prostějovských rodáků a odchovanců
zdejšího hokeje Jiří Cetkovský,
Marek Černošek, Antonín Honejsek a Petr Kumstát zůstává
i pro nadcházející sezonu v nejvyšší domácí hokejové soutěži.
Spolu s nimi patří do kádru
čtrnácti účastníků Tipsport extraligy i dalších šestnáct hráčů,
kteří v minulosti oblékali dres
Jestřábů či jeho předchůdce HC Prostějov. Večerník se
těsně před startem nejvyšší
tuzemské soutěže rozhodl provést sondu s prostějovským rodokmenem....
V dresu obhájce titulu Škody
Plzeň budou i nadále pokračovat
slovenský obránce Tomáš Frolo
a spolu s ním Tomáš Sýkora. Prvně jmenovaný odehrál na Hané
celkem tři zápasy, o čtyři roky
starší útočník hned tři sezony.
Antonín Honejsek v uplynulém
ročníku pomohl Zlínu k zisku
Prezidentova poháru a postupu do finále play off, přes léto
si navíc stihl vyléčit poraněné
rameno. Spolu s ním jsou na

soupisce Filip Čech a Jiří Marušák, loňští Jestřábi Michael
Janota s Michalem Popelkou
i nová posila prostějovských
hokejistů Kevin Rozum, který
je připraven jako gólmanská
trojka „Beranů“.
Dres pražské Sparty si během
posezónní pauzy zvolil dlouhodobě hlavní kanonýr Karlových
Varů a v ročníku 2011/2012
král extraligových střelců Petr
Kumstát. Společně s jednatřicetiletým a téměř dva metry
měřícím forvardem se v holešovickém klubu připravuje na boje
o nejvyšší posty i Jan Švrček.
O čtyři roky mladší obránce
patřil k pevným pilířům jestřábí
sestavy před osmi lety.
Útok na titul vyhlásil rovněž
vlastník Kladna Jaromír Jágr. Do
kádru Středočechů patří již druhým rokem i velezkušený obránce Marek Černošek, jenž vstoupí
již do své osmnácté extraligové
sezony. Před rokem se mimo
jiné zapsal do klubové historie
vstřelením jubilejního 8000. extraligového gólu v historii klubu

avjednéformacisizahrálishvězdami NHL. Spolu s ním je Rytířem
i syn Vincenta Lukáče Michal.
Dvojnásobný mistr ligy Jiří
Cetkovský, jehož v minulosti draftovalo Calgary Flames,
zůstává i nadále v Pardubicích,
s Východočechy se již třikrát dostal až do finále. Prostějovským
klubem dále alespoň nakrátko
prošli třinecký Jiří Polanský, českobudějovický Vladimír Škoda,
litvínovští Rostislav Martynek
s Romanem Pšurným, liberecký
Jiří Hunkes i karlovarští Stanislav
Balán a Ondřej Šmach. Právě
ten v sezoně 2003/2004 přispěl
k historickému stříbru prostějovské juniorky.

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 6. KOLO
SK LIPOVÁ
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
NEDĚLE 15. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

PŘEBOR OFS PV-II. TŘÍDA - 6. KOLO
TJ SOKOL ZDĚTÍN
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
NEDĚLE 15. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Zdětíně

OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN – 3. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
SK OLYMPIA RÁJEČKO
NEDĚLE 15. 9. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR - 6. KOLO
SOKOL KONICE
FC HNĚVOTÍN
NEDĚLE 15. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 6. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
FK BRODEK U PŘEROVA
SOBOTA 14. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 6. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 15. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve druhém záříjovém
vydání nechybí v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ populární klání, které najdete
jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního
periodika. I dnes se tudíž
znovu setkáváte s fotografií
jisté známé osobnosti veřej-

ného života, jež je graficky
mírně „poupravena“. Vaším
úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se
pod retuší skrývá. Ti z vás,
kterým se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte
šanci na zajímavou výhru.



Správná odpověď z č. 35: na snímku byl dům z ulice Určická
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává cenu do
soutěže - lůžkové povlečení - kterou věnovala firma Profitex,
Wolkerova ul. 37, Prostějov, se stala Monika SNÁŠELOVÁ,
Tetín 6, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na
e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, posílejte do redakce,
telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU 12. ZÁŘÍ, 14.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 16. ZÁŘÍ 2013. Tentokrát
se hraje o poukázku v hodnotě 400 Kč na nákup v SECOND
HAND STAR, sídlící v Otaslavicích.

O KRÁSNÝ KVĚT...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

BELLIS NĚNIČKOVÁ ZAJIŠŤUJE .... .... ON-LINE

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

TIP
k obrazovce

ROBIN HOOD
FILM, USA/VB 2010

SOBOTA 14.9. 2013

20:15 HODIN

ANORAK, AREST, ASTER, ASTMA, BUNDY, COPAN,
DEBAKL, HRDINA, HYENA, JEHLA, KOALY, KONVE,
MANEKÝN, OBDIV, OHAVA, RANDE, REAKCE, SHLUK,
START, ŠPION, TRNOŽ, UPEVNIT, VÝVRH
Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to
DO ČTVRTKU 12. ZÁŘÍ 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PODZIMNÍ VÝPRODEJ“. Dalším vylosovaným výhercem
se stal Bohumil VÉMOLA, Kelčice 79, který se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž i v minulém dějství bylo ZAHRADNICTVÍ PLUMLOV, v čele
s provozovatelkou paní Bantovou! POUKAZ NA NÁKUP
V HODNOTĚ 400 Kč čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit na dárek,
který tentokrát potěší především ty, kteří mají rádi květiny a vše, co
se jich týká. Partnerem dnešního kola je totiž firma BELLIS
NĚNIČKOVÁ, sídlící na Žižkově náměstí v Prostějově! A tak
ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni
do slosování o další POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍCENU,zveřejníme vpříštímvydáníPVVečerníku,
a to znovu v PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ.
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DNES přitom můžete PO
KRATŠÍ PAUZE opětovně
usilovat o další zajímavou cenu
v podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.CZ V HODNOTĚ
1 160 Kč!
V minulém, celkovém součtu
stopětadvacátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Petra Novotného.
Legendu nejen prostějovského,
ale i celého českého boxu, která
se před pár dny rozhodla pověsit
rukavice na hřebík a vrhnout se
na trenérskou dráhu, poznala opět
celá plejáda čtenářů...
Z porce 412 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Miloš ZÍMA,
Okružní 73, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč od
partnera minulého kola, kterou byla firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili někdejšího prvního muže prostějovské „reálky“ a dlouholetého
zastupitele města Prostějova ...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již již
stošestadvacátého kola čekáme v redakci ZNOVU DO
ČTVRTKU 12. ZÁŘÍ 2013 do
14.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
firmy PHYTO.CZ, zveřejníme
v příštím čísle, které vychází
tradičně V PONDĚLÍ, a to
16. ZÁŘÍ 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Ridley Scott
Hrají: Russell Crowe, Cate
Blanchett, Matthew MacFadyen, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar
Isaac, Danny Huston, Eileen
Atkins, Mark Addy
Robin (Russell Crowe) a jeho
banda zbojníků bojuje proti korupci v místní vesnici a vyzývá
krále, aby změnil rovnováhu sil
mezi mocí koruny a jeho vazalů.
Psanec nebo hrdina, jisté je, že
tento muž prostého původu se
pro svůj lid stal věčným symbolem svobody. Robin sloužil
ve válce proti Francouzům v
armádě krále Richarda I., a když
Richard zemřel, vydal se Robin
do Nottinghamu. Zde se zami-

luje do kurážné vdovy Lady
Marion (Cate Blanchett). Dá
dohromady skupinu bojovníků,
kteří možná nejsou prvotřídními vojáky, ovšem jejich touha
po lepším životě je silnější než
zbraň. Jejich země je zubožená
desítky let trvající válkou, nový
král je neschopný a hrozby
mohou kdykoli udeřit zvenku
i zevnitř. A tak Robin se svými
muži vyslyší volání riskantního
dobrodružství.

NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM ŠLÁGRU
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

NA OLYMPIC ZADARMO!

I v druhém čísle měsíce září
máme pro vás připraveno
další zápolení o zbrusu zajímavou výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího
regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
jsme totiž ani tentokrát neopomněli bádání s čísly a díky
našemu dalšímu partnerovi
máte možnost získat skutečně atraktivní a hlavně chutnou výhru... U v současnosti
tolik populární hry, která si
již dávno získala své věrné
a početné publikum, se tudíž
i tentokrát ZÁPOLÍ O MOŽNOST, ZAJÍT SI NA POŘÁDNEJ BIGBÍT ZADARA!
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání
a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je DNES
VÝHRA DVOU VSTUPENEK NA KONCERT SKUPINY OLYMPIC V CELKOVÉ
HODNOTĚ 540 Kč, KTERÉ VĚNUJE FIRMA HITTRADE PROSTĚJOV!

Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433, a to do ČTVRTKU 12. ZÁŘÍ 2013, 14.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 6 - 4 - 4 - 1, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už
celkově stočtrnáctou výherkyní
stala Jarmila ŠVESTKOVÁ,
Plumlov 483, jež si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout cenu od partnera minulého kola soutěže, kterým bylo
již zmíněné STRAVOVÁNÍ
AGRO PROSTĚJOV!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ,
a to 16. ZÁŘÍ 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Řádková, sloupcová inzerce
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REALITY

REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

FINANCE

SLUŽBY

KOUPÍM

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej družstevního bytu 1+1 o výměře 38,47 m2
ve III. NP panelového domu na
ul. Okružní č. 131, Prostějov. Minimální kupní cena je 505.000,00
Kč. Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

Od září nabízíme nově práci, také
brigády – manipulant pro muže/
ženy, drobná výroba přímo v Prostějově. Info denně, Pv, Kravařova
9. Tel.: 722 55 33 45

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti, umělecké
a sběratelské předměty. Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy,
zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Nabídněte, přijedu.Tel.:
605 138 473

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 440.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.140.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.340.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
960.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.100.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.280.000 Kč
* RD 9+3 s garáží, PV 5.200.000 Kč
* Vila 6+1, Sadová, PV 7.230.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 350.000 Kč
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice- Březský vrch 430.000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně provize RK. Pro naše klienty nyní
HLEDÁME:
* byt 3+1 s dostupností MHD
* byt 2+1 sídl. E.Beneše a okolí
* byt 2+1 sídl.Svob., Hloučela, Krasice
* cihl.byt 1+1, OV, po rek., do 550.000 Kč
* pronájem bytu 1+1 v okolí Kostelecké
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* RD v Čechovicích do 1,8 mil. Kč
* chatu v Seči a v Alojzově
NABÍDNĚTE a inzerci, odbornou poradnu a právní servis
máte ZDARMA!
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774409430
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledáme ke koupi byt v OV nebo
DR v PV. Rychlé jednání. Spěchá.
I SMS na tel.: 605 011 310
Pronajmu byt 3+1 na ul. Italská, nájem
6.100 Kč + inkaso, měsíční nájemné předem, vratná kauce 10. 000 Kč
bez možnosti trvalého bydliště. Tel.:
605 535 194
Hledáme ke koupi RD nebo pozemek
na Prostějovsku i k rekonstrukci.
Rychlé jednání. I SMS na tel.:
605 011 310

Hledáme ke koupi byt 2+1, balkon.774101818
Prodám byt 3+1, OV, ul. Sladkovského, 71m², cihla, 2. patro, sklep,
možno i s garáží. Tel.: 734 447 523
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
608 601 719
Prodám garáž, ul. Žeranovská.
Cena dohodou. 774 664 966
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.
776527711
Autopark nabízí pronájem garážového stání non-stop hlídané, lokalita sídl. Západ, Francouzská ul.,
604 430 934
Prodám byt 3+1, 75 m², v OV, cihla, u centra. Ne RK! Cena dohodou. Tel.: 737 344 163
Pronajmu nebyt. prostory v přízemí (kancelář, obchod) na hl. ulici
v PV 40m². Tel.724 337 984

Přijmeme instalatéra s praxí min.
5 r. do HPP. V životopise: vzdělání, praxe v oboru, nutný ŘP sk. B,
tel.. Zaslat: info@cestap.eu. Datum konkurzu sdělíme.
www.prace-internet.eu
Hledáte změnu, zajímavou práci
a výdělek? Přijmeme spolehlivé
pracovníky/ce, požadujeme čistý
TR, serióznost, samostatnost.
Nabízíme výdělek 22 - 40 000
Kč/m. Nehledáme dealery apod.
Tel. 732 259 667
PŘIJMEME
BRIGÁDNÍKY
NA ÚKLID VÝROBNÍCH
PROSTOR V TERMÍNU 16. –
20.9.2013. Dále pak pracovnice
na nepravidelnou výpomoc
(úklid). Kontakt: 582 345 379,
775 605 121 – volejte 8 – 15 hod.
Přijmu muže i ženy na vyřizování
administrativy pro energetickou
společnost. Výdělek 15 tis. Nástup
možný ihned. Pracoviště Olomoucký
kraj. Info na tel:736 705 859
Přijmeme kadeřnici a manikérku
s vlastním ŽL. Informace na tel.:
731 115 250
Zavedený salon v Prostějově blízko
centra, nabízí volné místo kadeřnice
(kreativita, samostatnost). Prostory
včetně veškerého vybavení, klimatizace, wifi, částečně zajištěná
klientela. Kontakt 608 000 790
Přijmu zkušeného kuchaře do nového kolektivu. 775 186 915

Rychlá půjčka do 48 hod. Pro
zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Osobní bankrot - oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
608 911 761
Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492

Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč
od společnosti Jet money s.r.o.
Diskrétní jednání. Tel.: 777 96 57 34

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

NEJLEVNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ
hotovostní půjčka pro OSVČ, ženy
na MD i důchodce. 774 11 99 37
Nejlevnější půjčka na trhu, rychlé vyřízení, nízký úrok. V případě
zájmu zašlete SMS ve tvaru: jm.,
příjmení, RČ, okres, příjem, částku,
kterou požadujete nebo zašlete SMS
ve tvaru mám zájem a zpětně budete
kontaktováni. Tel.: 776 554 065

Koupím byt 2+1 nebo 1+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300

Hledáme vhodného uchazeče na
pozici: Provozní elektromechanik.
Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz – harmonogram.
Požadavky: SŠ vzdělání. Praxe
v oboru výhodou, vyhl.50 § 6.
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu. Strukturované
životopisy zasílejte na adresu firmy:
PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání v domácnosti. Rychlé
a diskrétní jednání. Kontakt recepce
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
777 727 268

Nabízím dohodou práci telefonistky z domu. Podmínkou PC a internet, velmi dobrá komunikace. Tel.:
603 844 833

6GN

Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
Sídl. E. Beneše-prodám byt v OV:
3+1, 2.p/8 829 999 Kč, pův. stav,
volný ihned. Dům zateplen, nová
okna, výtah i stupačky. Prodám RD
typ OKÁL=2x byt 3+1 v Přemyslovicích 315 000 Kč za byt. Nízká
provize, pomoc při vyřízení financování. 775 201 942
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV.
Tel.: 606 352 444
Pronajmu byt 1+kk na ul. Krasická.
Nájem 6 000 Kč vč. inkasa. Tel.:
739 438 624

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej pozemku p.č. 6396/1
v k.ú. Prostějov - orná půda o celkové
výměře 3167 m², ul. Okružní, za minimální kupní cenu 277.000,00 Kč.
Dle ÚP je pozemek součástí plochy
pro bydlení čisté – bytové domy.
Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz

Koupím byt či práva k bytu
3+1,cihla, 0-2.patro v Prostějově.
RK nevolat. 605 813 276, možno
i SMS.

Prodám dům 4+1, po rek., v Prostějově, 774409430

Smržice, okr. Prostějov, prodej zahrady o výměře 1.949 m², rozměry 21,5
m x 90 m, příjezdová komunikace –
zpevněná, přístup ze 2 stran, vhodné
jako zahrada, odstavná plocha, parkovací plocha. Cena 185 000 Kč. Tel.
608 601 719
Prodám byt 1+1, 410.000 Kč Šárka,
pův.stav. Tel.776 460 300
Prodám RD 3+1 v Prostějově, ul.
Ruská. Cena 1 870 000 Kč. Tel:
608 776 089
Pronajmu 1+1, 4 500 Kč. 723 565 897
Pronajmu byt 2+1 s šatnou v PV Anglická ul. T:602 775 607

Přijmu pracovníky do pekařské
provozovny (třísměnný provoz).
Tel.: 582 342 095
Přijmu pracovníka na pozici výroby. Vyučený v oboru s praxí 2 roky.
Případně zaučený s praxí 3 roky.
Zkušenost s vedením kolektivu výhodou. Tel.: 582 342 095

Koupím byt 3+1 v PV. Tel.:
775 950 404

Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel:774421818

Přijmeme opraváře zemědělských
strojů pro servis malé zahradní mechanizace. Tel.: 582 330 341

Vrahovice, ul. Hrázky, Prostějov,
prodej stavebního pozemku k výstavbě rodinného domu, celková výměra pozemku 661m², z toho 571m²
čistá stavební plocha o rozměrech 20
m x 28,5 m, Inženýrské sítě: kanalizace hloubková ukončená šachtou na
pozemku, vodovod veřejný, ukončen
plastovou šachtou s vodoměrem na
pozemku, plyn – plynová přípojka
osazená v plastové skříňce na hranici
pozemku, elektroinstalace – přípojka
osazena v plastové skříňce na hranici
pozemku, komunikace přímo u vjezdu na pozemek – zámková dlažba
(kompletní přípojky na pozemku).
Pozemek určen k okamžité výstavbě.
Cena: 990 000 Kč, tel. 606 40 70 63

Přijmu vyučenou cukrářku s praxí
5 let. Tel.: 582 342 095

SEZNÁMENÍ
Ženatý 36 let, hledám vdanou ženu
k občasným schůzkám. Odpovědi
zasílejte do redakce.

Máte zájem naučit se reálnou sebeobranu na ulici? Jste bezúhonní
a zletilí? Nabízíme vám výuku nekompromisního izraelského systému sebeobrany Krav Maga. Vhodné i pro ženy, začátečníky. Info:
www.kravmagaprostejov.webnode.cz
Kosmetický salon Madona v Atriu –
akce září – mikromasáž očního okolí
100 Kč. Tel.: 733 587 352

PENÍZE PRO VŠECHNY IHNED
PŘI PODPISU! ZVÝHODNĚNÉ
PODMÍNKY, ŽÁDNÉ POPLATKY.
VOLEJTE: 775 02 12 12
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OZNÁMENÍ

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009

Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761

STUDIO 365 hledá nové tváře od
9-27 a 28 - 45l.. T.: 605 427 271,
9 – 12h www.studio365.eu

Pronajmu nový podkrovní byt
2+kk, 55 m2 s krytým garážovým
stáním v centru. Nájem vč. inkasa
8.000 Kč. Tel.: 608 42 58 78

Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369

Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309

Pronajmu 3+1 v Pv, 6 100 Kč/měs
+ inkaso. 10 000 Kč kauce. Tel.:
605 535 194

Mostkovice, okr. Prostějov stavební
pozemek výměra 1000 m², rozměry
pozemku 21 m x 47 m, veškeré ing.
sítě před pozemkem, vodovod veřejný, kanalizace, plynová přípojka,
elektro přípojka, možnost okamžité
výstavby, možno rozdělit na 2 parcely po 500 m², Cena 1.600.000 Kč.
Tel. 773 631 631

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

Prodám kompletní sadu kol se zimním vzorkem za 2tis. na Citroen Berlingo. Tel.: 777 198 046
Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Nájemné dohodou.
Tel.: 725 309 265

Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní
49, tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

PRODÁM
Prodej palivového dřeva metrové, štípané, skládané polínka,
štípané sypané(dle potřeby zákazníka). Cena od 700 Kč/m.
Doprava zajištěna. Více info na
tel.: 734 481 013
Thuje na živé ploty, listnaté keře,
jehličnany. Skubi – okrasné dřeviny Hrdibořice. Tel: 604 826 753.
www.okrasnedreviny.cz

Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov
Stavební firma MAČKALSTAV
s.r.o. provádí kompletní stavební práce. Tel.: 774 655 459
www.mackalstav.cz
Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce, zateplování fasád,
malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích podlah
atd. Levně. Tel.: 725 922 477
Spalujte tuk 3x rychleji než při
běžném cvičení a zbavte se celulitidy ve Vacushape studiu Reset
na Skálově nám. 2a. Nejlevněji
v Prostějově! Ceny od 120 Kč za
30 min na vacushape a před každou lekcí 10 min na power plate
s trenérkou zdarma. Objednávky:
734 897 730
Provedeme tesařské a klempířské
práce. Kontakt na tel.: Truhlářství
Štugel 777 69 03 11
Vestavné skříně a šatny na míru.
Truhlářství Štugel 777 69 03 11
Provádíme dokonalé strojové čištění čalouněných sedacích souprav
a koberců. M. Revay tel: 582 38 23
25, 604 43 93 02

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
13. září v 10.00 hodin

Fotbal
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Fotbalisté Prostějova po vynikajícím výkonu deklasovali rezervu Zlína na jejich půdě

„ESKÁČKO“ POSADILO ŠEVCE NA VERPÁNEK
FC FASTAV Zlín B

1. SK Prostějov

0:4
(0:3)

Branky: 17. Pavlík, 20. a 50. Machálek, 28. Kazár. Rozhodčí: Krasula - Mikeska, Dresler; Žluté karty: 43. Kurtin, 49.
Bublák, 73. Talaš – 21. Kazár. Diváků: 132.

Sestava 1. SK Prostějov:
Kofroň - Zatloukal, Pavlík, Hloch, Kazár (83. Krejčíř) - Hirsch,
Soušek, Zelenka, Fládr (55. Pančochář) - Machálek (89. Studený), Krč (77. Pospíšil).
Trenéři: František Jura a Roman Popelka.

Fotbalový tým 1. SK Prostějov poslal svým fanouškům tu nejlepší omluvenku za minulý nevydařený
domácí zápas, jakou mohl. V nedělním dopoledni
po kompaktním, soustředěném, pokorném a vysoce týmovém výkonu téměř vymazal zlínského
hostitele z hrací plochy a během čtvrthodiny prvního
poločasu rozhodli utkání ve svůj prospěch. U všech
gólů byl tentokrát Tomáš Machálek, jenž sám vstřelil
přesnou polovinu. V příštím kole půjde o potvrzení
kvalitního výkonu doma s rezervou Slovácka.
Zlín/tok

Po nepovedeném duelu s 1.HFK
Olomouc přišlo trenérům i hráčům
náramně vhod dopředu plánované
přátelské utkání s Morkovicemi,
které jednak překrylo nepříjemnou
sobotní pachuť, a také poskytlo

prostor pro experimenty v sestavě.
Tak se i stalo, že dosud čistokrevný útočník Tomáš Zatloukal se
najednou objevil na kraji obrany.
Není to až tak nemístné, vždyť
na tomto postu hrával svého času
v Napajedlech. A jelikož se na

video na pv.cz
ernik
www.vec
tomto místě osvědčil (mimochodem přátelák skončil vítězstvím
Prostějova 6:2 - pozn.red.), dal mu
trenér Jura důvěru i ve Zlíně. „Až
v sobotu večer jsem se definitivně
rozhodl pro tuto variantu,“ svěřil
se po zápase trenér Jura.
A to nebylo stran sestavy zdaleka
všechno. Na levém kraji nastoupil
po dvouzápasové odmlce Tomáš
Kazár, v záložní řadě pak úplně
poprvé letní posila Martin Soušek.
V útoku dostala příležitost dvojice Krč - Machálek. Mezi tři tyče
vyběhl na trávník podle dřívějšího
plánu Zdeněk Kofroň, u něhož
měli zlínští od jara „vroubek“.
Od prvních minut souboje pátého
kola Moravskoslezské ligy na zlínské Letné proti místnímu „béčku“
bylo jasné, že tento tým je úplně
jiný, než ten z minulého týdne, byť
v něm povětšinou nastoupili stejní
hráči. Perfektně pracovala obrana,
která soupeře do vážnější šance
nepustila, naopak první navštívenku poslal brankáři Zapletalovi ve
14. minutě Machálek, zatím mu
jen vyprášil rukavice. O tři minuty později byl ve výhodné pozici
před šestnáctkou faulován, balón si k realizaci přímého kopu

Michal HLAVŇOVSKÝ
Ň
Ý – FC FASTAV Zlín B

„V dnešním zápase jsme vyrobili strašně moc chyb, zkušený Prostějov nás
za ně ztrestal jako malé kluky. Čtvrthodina od patnácté do třicáté minuty rozhodla celé utkání, do té doby to bylo vyrovnané, hrálo se mezi šestnáctkami,
a kvůli propadu ve středu hřiště jsme hostům nabídli dvě standardní situace
a hráči jako Pavlík nebo Kazár si s nimi poradí velice dobře. Je úplně jedno, jestli hráč nastupuje za ´A´-tým nebo ´B´ tým, každý je zodpovědný za
svůj individuální výkon, který je samozřejmě na hřišti vidět, a z nich se pak
skládá kolektivní výkon týmu. To, co minulý týden předvedl Prostějov, jsme
dnes ukázali my. Je to obrovské ponaučení o organizaci hry a disciplíně.“

Roman POPELKA - asistent trenéra 1. SK Prostějov

„Jsme samozřejmě rádi, že po tom posledním nepovedeném zápase jsme dali
nejlepší možnou odpověď. Asi poprvé letos jsme hráli celý zápas tak, jak bychom se chtěli a měli prezentovat. Je jistě velmi důležité, jestli si z těch posledních dvou zápasů odneseme to správné porovnání, jak jsme hráli a co jsme za
to dostali, a toto poučení aplikujeme do dalších utkání. Chceme samozřejmě
dnes nastoupenou cestu v sobotu před vlastními fanoušky potvrdit.“

Odčiněno. Po vysoké prohře si fotbalisté Prostějova spravili chuť
ve Zlíně.
Foto: Tomáš Kaláb
připravil kapitán Pavlík a jeho
kopací technika slavila úspěch
- míč skončil u tyče branky domácích - 0:1. Ti se ještě nestačili
z první rány otřepat a už přišla
další - k dlouhému nákopu si našel cestu opět Machálek, který
pohotově přehodil vybíhajícího
Zapletala - 0:2. Čtvrthodinu snů
pak zakončil v závěru první půlhodinky Kazár, který se postavil
k exekuci přímého kopu, který
zařídil, kdo jiný, než Machálek.
Z podobného místa trefil tentokrát opačnou stranu zlínské
svatyně, takže gólman ani nereagoval – 0:3.

Uklidňující tříbrankový náskok
přinesl na kopačky hostí pohodu,
to však neznamená, že by jakkoliv
polevili v ostražitosti a disciplíně. Když už se domácí dostali do
slibné pozice, podržel tým svými
jistými zákroky Kofroň. Tak tomu
bylo i těsně před přestávkou, kdy
vyrazil na roh Jasenského umístěnou střelu z přímého kopu. Ta odstartovala krátký nápor domácích,
z něhož ale rezultovaly jen tři rohy,
hráči šli do kabin za nezměněného
stavu.
Do druhé půle vyměnil domácí trenér Hlavňovský hned
tři hráče, pohříchu ty nastu-

pující běžně za „ačko“ - Ruskovského, Kurtina a Elšíka. Nové
tváře na trávníku se ani pořádně
nerozkoukaly a už Zlínští počtvrté inkasovali: přesný, zdánlivě
přetažený centr zprava na zadní
tyč vrátil umístěnou hlavičkou
z těžkého úhlu do brány Machálek - 0:4. Od tohoto okamžiku se
utkání v podstatě dohrávalo, protože domácí proti rozjetému Prostějovu neměli nejmenší šanci na zvrat.
V 55. minutě nastala pro hosty velmi nepříjemná situace, kdy musel
pro zranění kolena odstoupit Fládr,
což už je třetí potenciální absence
ve středu pole... V 72. minutě pobavil diváky velmi neotřelým, ale
efektivním zpracováním balónu

Tomáš Kazár: „S kolektivním výkonem rostou i jednotlivci!“ Vezme 1.SK rezervě Slovácka další body?

Zlín - Podařený návrat do sestavy po nucené odmlce dnes zaznamenal levý bek prostějovského
týmu Tomáš Kazár. Zdravotně sice ještě nebyl stoprocentně fit, ale jeho přítomnost na hřišti považoval trenér Jura za podstatnou pro zlepšený herní
projev a účinnou defenzívu. „Kazy“ se navrch odvděčil ještě povedeným trestňákem, který góman
zaznamenal až za svými zády. Utkání ale nedohrál,
střídal sedm minut před koncem. Nejde však o nic
vážného.
„Dnes jsme si ověřili, že to jde,

Tomáš Kaláb
Jak jste se cítil po dvou
zápasech opět na trávníku?
„Především musím veřejně
poděkovat našemu doktorovi
Macháčkovi, který přivedl do
Zlína celou rodinu, jen aby mi
mohl před zápasem ještě ošetřit
zraněné rameno. Obstřik ho znecitlivěl asi na hodinu, pak se už
začalo ozývat. Za stavu, který
byl v té chvíli na ukazateli skóre,
jsem se raději nechal vystřídat.“
Výkon proti Zlínu se s
tím
předcházejícím
nedá porovnávat. Čím to?

„Zlín má i v rezervě kvalitní
běhavý mančaft, takže jsme nic
jednoduchého nečekali. Věci,
které jsme si v uplynulém týdnu
vyříkali, nechaly v každém jednom pozitivní odezvu. Navíc se
všichni po svém museli vyrovnat
s tlakem, který jsme před tímto
zápasem pochopitelně cítili. Podali jsme svědomitý kolektivní výkon, v němž samozřejmě
rostou i jednotlivci, vždyť Tomáš Machálek zařídil prakticky
všechny góly.“
Můžeme doma očekávat stejně parádní představení?

takže není důvod to nezopakovat. Je velmi důležité, abychom
výkonnostní posun potvrdili
doma se Slováckem, to by nám
pomohlo opět sbírat body, které
se od nás očekávají.“
Jak se ti dařilo v poněkud neobvykle složené
obranné lajně?
„Trenér se během týdne rozhodl
pro změny rozestavení na některých postech, což se ukázalo
jako dobré řešení. Neměl jsem
čas Tomášův (Zatloukal - pozn.
red.) výkon příliš sledovat, ale
vzhledem k nule na našem kontě
si asi vedl dobře... (úsměv)“

Prostějov/tok - Na slovácké „béčko“
má prostějovský klub z minulého ročníku jen ty nejlepší vzpomínky. Vždyť
to bylo právě v Kunovicích 12 srpna
loňského roku, kdy hráči v modrých
dresech vstoupili do své premiérové sezóny v MSFL, a ještě vítězně! Nováček
tehdy prokázal nečekanou psychickou
odolnost, když brankami Kazára, Papouška a Zatloukala dokázal zvrátit
nepříznivý stav 0:2. V polovině listopadu v předehrávaném jarním kole pak
vstřelil soupeři další dvě branky ještě
během prvního poločasu, takže prozatímní bilance hovoří jednoznačně ve
prospěch „eskáčka“.
Přeslétokvýznamnějšímproměnámvcelku soupeře nedošlo, někteří hráči (brankář
Heča, obránce Kubáň či záložník Havlík)
se ale již objevují více v prvoligovém „A“
týmu. Přesto trenér Palinek skládá svoji sestavu, jak bývá u záložních celků obvyklé,
z různých zdrojů, takže například v Orlové,
kde Slovácko utrpělo nečekaný debakl 1:6,
nastoupilo“béčko“ uherskohradišťského
klubu v této sestavě: Heča – Šimko, Rada
(Fojtášek), Břečka, Reinberk, Martan (Jeleček), Biolek (Kübl), Havlík, Trávník, Haša,
Šumulikoski. Výsledek je o to pikantnější,
že osm hráčů základní sestavy patří do širšího kádru „áčka“!

Slovácko „B“ přitom vstoupilo do
MSFL vítězstvím v Kroměříži, což bylo
dáno spíše příznivým losem, s Holicí a ve
Zlíně pak uhrálo dvě remízy.Vneděli napravilo poněkud pošramocenou reputaci
před domácím publikem v Kunovicích
cenným vítězstvím nad zatím kvalitně
hrajícím týmem Zábřehu 2:0.
Nastávající měření sil bude pro domácí
důležité především z psychologického
hlediska. Nepůjde jen o to, naklonit si
opět vlastní fanoušky, ale také potvrdit
správně nastoupenou cestu a naladit tým
na vítěznou vlnu. Přitom sestava se opět
nebude rodit snadno. V klíčové záložní
řadě, která operuje ve strategicky nejdůležitějším středu pole, mohou chybět až
tři zranění hráči. Kapitánu Hunalovi
teprve 16. září zmizí nedobrovolná
„ozdoba“ v podobě sádry, Mazouch
ještě není úplně v pořádku a po neděli
mezi marody přibyl mladík Fládr s
poraněným kolenem. Lze tedy očekávat, že varianta se Zatloukalem na beku
přijde opět na řadu, v záloze zřejmě nastoupí od počátku Pančochář.
Ať tak či tak, srdce do zápasu musí
vložit jakákoli jedenáctka v modrých
dresech, která vyběhne na hřiště.
Zápas začíná v sobotu 14. září od
16.30 hodin.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

zadními partiemi těla Zelenka,
za což sklidil potlesk na otevřené
scéně. V poslední desetiminutovce
stojí za zmínku pěkná Pospíšilova
střela z otočky, která jen těsně minula tyč, Machálkovi pak zhatil
hattrick brankář Zapletal, který konečky rukavic zadržel křížnou střelu po předchozí samostatné akci.
Dvojnásobná odveta Zlínu se tedy
vydařila - jarní divoká přestřelka
3:4 i nedávné vyřazení z domácího
poháru budiž částečně zahlazeny.
Snad se nějaký ten gól fotbalisté
„eskáčka“ schovali i pro domácí
duel s „béčkem“ Slovácka, které se
hraje tuto sobotu 14. září od 16:30
hodin na stadionu Za Místním nádražím.

Výsledkový servis msfl
5. kolo: Kroměříž - Hlučín 5:0 (2:0). Branky: 25. Steiner, 45. Lapeš, 67.
Janoštík, 71. Šturma, 90. Nevřala. Diváků: 189 * 1.HFK Olomouc - Hulín
3:2 (1:0). Branky: 24. Bednář, 46. Žondra, 52. Korcian - 67. Dvořáček, 85.
Dvořáček, Diváků: 239 * Třebíč - Opava 0:1 (0:1). Branka: 35. Nekuda.
Diváků: 309 * Slovácko B - Zábřeh 2:0 (1:0). Branky: 17. Šimko, 76.
Haša. Diváci: 98 * Uničov - Mikulovice 2:1 (0:1), Branky: 69. Richter, 78.
Juřátek z penalty - 29. Krčmařík. Diváci: 250 * Zlín B - Prostějov 0:4 (0:3),
Branky: 19. a 50. Machálek, 16. Pavlík, 27. Kazár. Diváci: 132 * Břeclav
- Sigma Olomouc B 1:3 (1:2), Branky: 34.Sasin - 25.Lietava, 40.Prokop, 73.
Zahradníček. Diváci: 200 * Žďár nad Sázavou - Orlová 2:0 (0:0), Branky:
69. Pohanka, 90. Pohanka (pen.). Diváci: 480

průběžná tabulka PO 5. kole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
Sigma Olomouc B
Opava
Hulín
Uničov
HFK Olomouc
Zábřeh
Slovácko B
Orlová
Prostějov
Žďár nad Sázavou
Zlín B
Kroměříž
Mikulovice
Třebíč
Břeclav
Hlučín

Z
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

R
1
0
0
0
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2

P
0
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3

S
13:3
12:7
8:4
7:8
10:5
5:5
8:10
9:6
10:10
9:12
3:8
9:8
6:8
4:7
4:8
4:12

B
13
12
9
9
8
8
8
7
7
7
5
4
4
4
4
2

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
6.kolo, sobota 14. září 2013, 16:00 hodin: Orlová - Zábřeh (10:15),
Hlučín - HFK Olomouc, Hulín - Zlín „B“, Mikulovice - Třebíč,
Opava - Kroměříž, Prostějov - Slovácko „B“ (16:30), Sigma Olomouc B Uničov (neděle 15.9., 10:15), Žďár nad Sázavou - Břeclav (neděle 15.9., 16:00)

MALÁ kOPaNÁ - 1. okresní liga mužů
Hřiště Dřevnovice: SK Chaloupka
Prostějov – SK Dřevnovice 9:5,
Dřevnovice – SK Kobra Kobeřice
0:7, DD Sport Dubany – Chaloupka
PV 2:2, DD Dubany – Kobeřice 3:2.
Hřiště Dobrochov: SK Tomek Dobrochov – MK Brodek u Prostějova
3:1, Dobrochov – Mexico Víceměřice 8:3, Brodek u PV – Sokol Dubany
0:0, S. Dubany – Víceměřice 4:3.

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mužstvo
Dobrochov
Chaloupka PV
DD Dubany
S. Dubany
Kobeřice
Brodek u PV
Víceměřice
Dřevnovice

Z
2
1
1
1
1
0
0
0

V
0
1
1
1
0
1
0
0

P
0
0
0
0
1
1
2
2

S
11:4
11:7
5:4
4:3
9:3
1:3
6:12
5:16

B
6
4
4
4
3
1
0
0

Rekord mítinku je v ohrožení, Boxeři zahájili společnou přípravu,
na Velkou cenu přijede i mistr republiky extraliga je za dveřmi

Prostějov/jim – Absolutní
domácí špička v čele s úřadujícím mistrem republiky
Martinem Mazáčem se zúčastní již 67. ročníku Velké ceny města Prostějova
v běhu na 110 metrů překážek. Na školním stadionu ve
Studentské ulici se začne závodit v neděli 15. září od 14
hodin, hlavní závod přijde na
řadu o dvě hodiny později.
Třiadvacetiletý závodník Univerzity Brno a nedávný účastník mistrovství světa zaběhl
na červnovém šampionátu ve
finále překážkového závodu
čas 13,48 sekundy, zopakování
takového výkonu by znamenalo, že dosavadní rekord Petra
Svobody z roku 2010 padne
o plných třináct setin. „Když
bude mít příznivé podmínky,
klidně se mu to může podařit,“
těší se na parádní podívanou ředitel závodu Milan Čečman.
Mazáčovým největším soupe-

Vítězové Velké ceny od roku 2007 (od elektr.
61.ročník 2007
Stanislav Sajdok
Dukla Praha
62.ročník 2008
Stanislav Sajdok
Dukla Praha
63. ročník 2009
Petr Svoboda
Dukla Praha
64. ročník 2010
Petr Svoboda
Dukla Praha
65. ročník 2011
Martin Mazáč
PSK Olymp Praha
66. ročník 2012
Petr Peňáz
PSK Olymp Praha
řem bude jeho oddílový kolega
Petr Peňáz, jenž bral na domácím šampionátu stříbro. Za zlatem zaostal o tři desetiny. „Oba
patří do tréninkové skupiny
Ludvíka Svobody, trénuje tak
s nimi i Petr Svoboda. Petr
všechny v Prostějově pozdravuje, ale po zranění se připravuje až na příští sezonu a letos závodit nebude,“ sdělil Čečman.
Na Hanou se chystá nejlepší
šestice z Tábora, tedy i třetí
Jan Carda, čtvrtý Václav Sedlák, pátý Tomáš Kavka a šestý
Lukáš Marek. „Dorazí to nejlepší z České republiky. Ze

zahraničí nepřijede nikdo, na
to nemáme rozpočet,“ nahlédl do startovní listiny ředitel
závodu.
Součástí mítinku budou rovněž
malé ceny mladších žáků na 60
metrů překážek, starších žáků
na 100 metrů překážek, dorostenců na 110 metrů překážek
a 24. ročník Memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila v hodu oštěpem.
Na prostějovském stadionu
pravděpodobně nebude házet
nedávný mistr světa z Moskvy
Vítězslav
Veselý,
Milan
Čečman se ale jeho účasti ještě plně nevzdává. „Již na šam-

měření)
13,91 sec
14,10 sec
13,67 sec
13,61
14,40 sec
14,27 sec

pionátu závodil se zraněným
kolenem a zdraví má přednost.
Definitivně se ale rozhodne až
po mistrovství republiky družstev,“ nepřestává doufat ve start
svěřence Jana Železného.
Při neúčasti Veselého by se do
pozice hlavního favorita posunul Jaroslav Jílek, za necelých
sedmdesát metrů čtvrtý z domácího šampionátu. Podobný
výkon mu stačil k loňskému
vítězství v Prostějově. Závodů se zúčastní i domácí atleti
a Milan Čečman věří, že se
zejména mládežníkům bude
v jejich disciplínách dařit.

Prostějov/jim – Již za necelé dva
týdny vstoupí do nejvyšší domácí týmové soutěže boxeři BC
DTJ Prostějov. Pod vedením
nového trenérského tandemu
Novotný – Duda se obhájce extraligového titulu pokusí získat
zlato i letos, před několika dny
tak družstvo začalo společnou
fázi přípravy.
„Kluci již stihli absolvovat soustředění s reprezentací nebo
u svých kmenových oddílů, individuálně se věnovali posilovně
či plavání. Dohodli jsme se, že
společný sraz uspořádáme první
středu v září, kde vytvoříme 'sparingy' a řekneme si něco bližšího
o prvním utkání,“ popsal dění
v mužském týmu asistent a do léta
hlavní kouč výběru Pavel Duda.
Do
extraligového
ročníku

I

2013/2014 se nepřihlásila Ostrava ani Ústí nad Labem,
soupisky všech týmů včetně
Prostějova tak doznaly mnoha změn. S hanáckým oddílem
se rozloučili David Hunanyan
i Patrik Kliment, kteří se vrátili zpět do Prahy a nově budou
v roli soupeřů, ke stálicím Hamo
Aperjanovi, Miroslavu Šerbanovi
či Emilu Kocveldovi se naopak
nově připojila další zvučná jména,
od nichž se očekávají vítězství.
„Dohodnuti jsme se všemi, teď jen ladíme, zda půjde
o hostování, nebo o přestup. Do
super těžké váhy přichází Štefan
Sliž, dalšími posilami jsou Kamil
Beníček, Kuba Bambuch, Robert Bilík, Patrik Hejl. A protože
u nás z Prahy zůstal i Emil, 'pětasedmdesátka' bude hodně silně

obsazena,“ těší se na vydařené
duely Duda. Nyní klub ještě jedná s potenciálními zahraničními
akvizicemi.
Složením kádru a předchozím
úspěchům odpovídají i současné
ambice týmu: „I ostatní budou
silní, pomýšlíme ale na zlato,“ neschovává se za opatrné odpovědi
Pavel Duda.
Prvním, na koho prostějovský
výběr i díky podpoře města Prostějov a Olomouckého kraje
narazí, bude slovenský nováček
z Dubnice. Boxovat se bude
v sobotu 21. září od 18 hodin na
tradičním místě, tedy v sokolovně
na Skálově náměstí. „Všechny
týmy budou vyrovnané a nelze
dopředu říct, kdo je favoritem.
Chceme ale neztratit body,“ přeje
si asistent BC DTJ Prostějov.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Vzpomínky, fotbal

Obránce 1.SK Prostějov odjel dobýt Manchester

VZPOMÍNÁME
Ti nejdražší,
které nám Pánbůh vzal,
nám ve vzpomínkách žijí dál.

Dne 10. září 2013
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Oldřicha TRÁVNÍČKA
z Brodku u Prostějova.
S láskou vzpomíná vnučka

V roce 2013 vzpomínáme 30 roků od úmrtí
pana Leopolda NEZVALA
a 25 roků od úmrtí
paní Marie NEZVALOVÉ
z Plumlova.
Dcery Eva a Lea s rodinami.

Dne 11. září 2013
vzpomeneme druhé
smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
syn, bratr a tchán,
pan Mojmír JIROUŠEK
z Prostějova.
Kdo jste jej znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

nesmíří…
…

Dne 8. září 2013
jsme vzpomenuli dvacáté
smutné výročí od úmrtí
pana Bedřicha ŠEVČÍKA
z Hrubčic.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 7. září 2013
by se dožila 70 let naše
drahá maminka, babička,
paní Jarmila
KULISINOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají děti
Jana, Michal
a Bob s rodinami.

www.vecernikpv.cz

Dne 14. září 2013
by se dožila sedmdesáti let naše
drahá a milovaná maminka
paní Ladislava
SOUKENÍKOVÁ
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Když hvězdy posypou nebe
a v koruně stromů utichnou
ptáci, vzpomínka jedna za
druhou, s noční tmou se vrací.
Co všechno jsme spolu prožili,
než osud zhas Tvou svíci,
my nemohli dělat víc,
než smutné sbohem Ti říct.
Dne 9. září 2013
je tomu rok,
co nás navždy opustil
pan Václav VYKOPAL.
S láskou vzpomínají manželka
Lea a dcery Václava
a Teraze s rodinami.

Dne 10. září 2013
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
paní Heleny RŮŽIČKOVÉ
z Bílovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Ruku už ti nepodáme,
abychom ti mohli
k narozeninám přát,
jen kytičku ti na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 14. září 2013
by se dožila 84 roků
paní ANNA VLÁČILOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav s rodinou.

Marie Pilařová
a
Jan Pilař

* 12. 9. 1913

Očím jsi odešla
v srdcích jsi zůstala…

A světla plnou hrst
jsem sevřel naposled.

S největší láskou co v srdci máme,
stále na Vás vzpomínáme.

* 9. 9. 1914

„Chystám se hrát za United...,“ směje se Roman Kocourek

Manchester (Velká Británie),
Prostějov - V podzimní části
uplynulé sezony oblékal Roman
Kocourek (na snímku) dres Kralic na Hané, na jaře dopomohl k postupu Určic z krajského přeboru do divize. Nyní
se jednadvacetiletý kmenový hráč 1.SK Prostějov vydal
do ciziny, konkrétně odcestoval za kanál La Manche do
anglického Manchesteru. A jak s úsměvem v exkluzivním
rozhovoru přímo z Manchesteru pověděl, „Rudí Ďáblové“
žádnou velkou posilu v létě nepřivedli, tak je připraven poprat se o místo v kádru obhájce titulu v Premier League.
Jiří Možný

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
žijí dál…

Dne 15. září 2013
vzpomeneme nedožité
čtyřicáté narozeniny našeho
syna Michala ONDRUŠKY
z Prostějova.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče
a sestra Martina.
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z Kostelce na Hané
by letos oslavili
devadesát devět a sto let.
Ta rána v srdci stále bolí,
zapomenout nedovolí.
Ze srdce děkujeme všem,
kteří s námi vzpomenou
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcery a bratr s rodinami

Děkujeme Pohřební
službě Makový za citlivý
a lidský přístup
při vyřizování pohřbu
p. Miroslava ŠVEHLÍKA
z Rozstání,
dne 30. srpna 2013.
Manželka a dcera

Jak vlastně vznikla možnost
jet do Manchesteru a kdy
jste vycestování doladil?
„Svůj odjezd jsme s přítelkyní plánovali již na začátku roku, ale museli
jsme počkat, než odmaturuje a já dokončím ročník na vysoké škole. Ladili jsme to v červnu a červenci, bereme to jako jakési získání zkušeností
ze zahraničí a hlavně zdokonalení se
v jazyce.“
Uplynulý půlrok jste strávil
v Určicích. Jaké zážitky ve vás
zápasy a následný postup zanechaly?
„Vzpomínám na to moc rád, neboť
tam byla výborná parta. Zůstalo tam
hodně kluků, které jsem znal z předchozího působení v tomto klubu nebo
z mládeže v Prostějově, takže nebyl
problém zapadnout do rozjetého vlaku. Nakonec to vedlo i k vytoužené-

mu cíli a postupu do divize. Velice se
mi líbilo i chování trenéra, který se
vždy snažil udržet dobrou atmosféru v šatně, což nakonec korunoval
ohňostrojem na závěrečné. To bylo
vážně parádní a nikdy dřív jsem něco
podobného asi nezažil. Samozřejmě
i na dálku sleduji výsledky Určic
a přeji klukům hodně výsledkového
zdaru i radosti ze hry.“
Budete mít i v Anglii nějaké
zápasové vytížení?
„Tady v Manchesteru zatím moc
času na fotbal nemám, takže jsem
ani nezjišťoval možnosti, kde by se
dalo hrát. Každopádně jak se situace
trochu uklidní, tak to bude po škole
to první, co zde budu shánět. Zatím
musím vydržet bez svého milovaného sportu...“
Kdy byste se opět mohl zapojit do fotbalu v České republice?

Foto: koláž Večerníku
„S návratem do českého fotbalu to
vidím asi takhle - momentálně se
chci prosadit v Manchesteru United, neboť zatím neudělali žádný
velký avizovaný přestup, takže
jsem připraven. Potom, bych chtěl
zbytek fotbalové kariéry strávit
v 1.SK Prostějov, kde jsem s fotbalem začínal a zažil nejkrásnější
roky se svými kamarády v mládežnických kategoriích.“

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 4. září 2013 rozhodla:
1. turnaj starších přípravek 31. srpna 2013, pořadatel
1. Soupiska: TJ Sokol Otaslavice.
Sokol Mostkovice: chybí střelci branek.
2. Změna termínu utkání:
III. třída 16. kolo Sokol Vícov – FK Výšovice, bude sehráno 1. turnaj mladších přípravek 31. srpna 2013, pořadatel 1.SK Prostějov: neúčast oddílu Kostelec na Hané, na
18.9.2013 v 17.00, dohoda oddílů.
Mladší žáci 5. kolo FC Kralice na Hané – TJ Sokol Kleno- příštím zasedání rozhodne STK
Zapsal Pavel Peřina,
vice na Hané, bude sehráno 6.9.2013 v 15.30, dohoda oddílů
sekretář OFS,
3. Pokuty:
STK vyzývá oddíly, aby zaslaly na OFS soupisky
odsouhlasil Roman Minx,
přípravek k potvrzení.
garant STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 5. září 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Šindelka Martin (TJ Sokol Protivanov)
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
- 1 SU od 25.8. 2013, DŘ19/1.
mohou zástupci jednotlivých oddílů
Ošťádal Martin (TJ Haná Nezamyslice)
- 1 SU od 1.9. 2013, DŘ19/1.
i jejich příznivci nacházet
Sedlák Petr (TJ Sokol Protivanov) – zákaz výkonu
na internetových stránkách
všech funkcí a pobytu na lavičce pro příslušníky
družstva nepodmíněně od 25.8.2013 do 25.9.2013,
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
DŘ11/3b.
Zbořil Adam (TJ Biskupice) – zákaz výkonu funkce kapitána nepodmíněně od 26.8.2013 do 25.11.2013, DŘ15/1d.
Kubíček Radek (TJ Biskupice) – zákaz výkonu všech funkcí a pobytu na lavičce pro příslušníky družstva nepodmíněně od
26.8.2013 do 25.11.2013, DŘ15/1d.
Falický Zdeněk (TJ Biskupice) – zákaz činnosti nepodmíněně od 26.8.2013 do 25.11.2013, DŘ15/1c.
2. Pokuty:
Zbořil Adam (TJ Biskupice) – 1000 korun – DŘ15/1d.
Kubíček Radek (TJ Biskupice) – 1000 korun – RS čl.23, bod 11.
Sedlák Petr (TJ Sokol Protivanov) 500 korun – RS čl.23, bod 13.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
FOTBALOVÁ LIGA:
6. kolo: Velká Bystřice – Hvozd (neděle 15.9.,
6. kolo: 1.SK Prostějov – 1.FC Slovácko „B“ 16.00, Menšík – Navrátil, Baďura).
(sobota 14.9., 16.30, rozhodčí: Tomanec –
Ogrodník, Drozdy).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
6. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov (soSKUPINA „E“:
bota 14.9., 10.00, Lakomý – Ol KFS, Ol KFS).
15. kolo: Brumov – Určice (středa 11.9., 17.00,
Stodůlka – Zd. Kneisl, L. Kneisl).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
6. kolo: Dolní Benešov – Určice (sobota 14.9.,
LIGA – U17:
16.00, Čecháček – Galásek, Šistík).
16. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov (středa
11.9., 15.00, Tesař – Jm KFS, Jm KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
6. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov (so6. kolo: Kralice na Hané – Zlaté Hory (sobota 14.9., bota 14.9., 10.15, Drápal – Ol KFS, Ol KFS).
16.00, Štětka – Zavřel, Kouřílek), Konice – Hněvotín (neděle 15.9., 16.00, Kašpar – Vičar, Lizna).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
16. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov (středa
6. kolo, sobota 14. září, 16.00: Opatovice – 11.9., 17.00, Jm KFS – Tesař, Jm KFS).
Klenovice na Hané (neděle 15.9., 10.00, Knop 6. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov (so– Štětka, Navrátil), Hlubočky – Konice „B“ bota 14.9., 12.15, Ol KFS – Drápal, Ol KFS).
(Lizna – Knoll ml., Hodaň), Štěpánov – Čechovice (Vyroubal – Vojáček, Zelík), Lipník – Haná
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
Prostějov (Jar. Šmíd – Válek, Koláček).
– dorost:
6. kolo: Čechovice – Opatovice (sobota 14.9.,
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
11.45, Vičar), Kostelec na Hané – Černovír (ne6. kolo, neděle 15. září, 16.00: Všechovice děle 15.9., 11.00, Krutovský), Hlubočky – Ko– Vrchoslavice (Zaoral – Odstrčil, M. Pospí- nice (sobota 14.9., 13.45, Hodaň), Zubr Přerov
šil), Nezamyslice – Brodek u Přerova (sobota – Určice (neděle 15.9., 10.00, Svačina).
14.9., 16.00, Ehrenberger – Balún, Krutovský),
Mostkovice – Plumlov (Silný – Krpec, Vedral),
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
Kojetín „B“ – Pivín (Slota – Kubec, Vyroubal),
– skupina „B“:
Lipová – Býškovice (Kaňok – Janáček, Kuče- 6. kolo: Čechovice „B“ – Doloplazy (sobota
ra), Horní Moštěnice – Kostelec na Hané (sobota 14.9., 9.30, Vičar), Němčice nad Hanou – Protivanov (sobota 14.9., 10.00, Dokoupil).
14.9., 16.00, Milar – Majer, Lasovský).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
6. kolo, neděle 15. září, 16.00: Zdětín – Horní Štěpánov, Držovice – Otinoves (sobota 14.9., 16.00),
Otaslavice – Smržice, Haná Prostějov „B“ – Olšany,
Brodek u Prostějova – Čechovice „B“ (sobota 14.9.,
16.00), Protivanov – Přemyslovice, Jesenec – Určice
„B“ (hřiště Dzbel), Vrahovice – Němčice nad Hanou.
III. TŘÍDA:
6. kolo, neděle 15. září, 16.00: Zdětín „B“ – Mostkovice „B“ (sobota 14.9., 13.00), Nezamyslice „B“
– Tištín (neděle 15.9., 10.00), Vícov – Bedihošť,
Dobromilice – Ptení, Pavlovice u Kojetína – Pivín
„B“ (hřiště Dřínov), Skalka – Brodek u Konice (sobota 14.9., 16.00, hřiště Klenovice na Hané), Vrahovice „B“ – Plumlov „B“, Kralice na Hané „B“
– Výšovice.
IV. TŘÍDA:
6. kolo, neděle 15. září, 16.00: Želeč volno, Přemyslovice „B“ – Biskupice, Doloplazy – Tvorovice,
Brodek u Prostějova „B“ – Čechy pod Kosířem, Protivanov „B“ – Ivaň (sobota 14.9., 16.00), Kladky –
Otaslavice „B“.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
6. kolo: Dobromilice – Vrahovice (sobota 14.9.,
13.30), Nezamyslice – Držovice (sobota 14.9.,
10.45), Přemyslovice – Plumlov (sobota 14.9.,
13.30), Smržice – Pivín (sobota 14.9., 10.45).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
3. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Ráječko
(neděle 15.9., 13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Střelecky nesmírně bohaté derby v I.B třídě přineslo více radosti domácím

PLUMLOV SLAVÍ DRUHOU VÝHRU, NEZAMYSLICE ZRADILA KONCOVKA
Loňský účastník I.A třídy je i díky dvougólovému střelci Adamu Hladkému doma stále stoprocentní

Fotbalisté Nezamyslic na Hané neprožívají úspěšný vstup do nové fotbalové sezony.
V úvodních pěti duelech bodovali pouze jednou,
když doma zdolali Býškovice 3:1, ve zbývajících
čtyřech odehraných zápasech vstřelili celkem
pouze tři branky. A právě na slabost v zakončení doplatili i v Plumlově, jenž si šanci na druhou
podzimní výhru nenechal vzít. V duelu se čtyřmi desítkami střeleckých pokusů dlouho kráčeli
k vítězství s čistým kontem, v závěru se ale nakonec přece jen strachovali, aby se nemuseli
o body dělit...
Plumlov/jim

H

osté vstoupili do utkání
lépe, nutili soupeře ke
komplikovaným rozehrávkám
i chybám a při silnějším útoku
se mohli hned zkraje radovat
z vedení. To když si to Mariánek vzal středem hřiště vstříc
soupeřově bráně. Jenže místo
důrazného zakončení či přesné
finální nahrávky poslal míč jen
slabě z úhlu do gólmanových
rukavic. Domácí kontrovali
nebezpečným přímákem z levé
strany na zadní tyč a gólovou
dorážkou, kterou odvrátila nezamyslická obrana.
edoucí branka na sebe
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V

domácí nepotrestali, ale Hladkého únik po levé straně už
znamenal přesnou střelu a zvýšení náskoku. O třetí branku se
mohl zasloužit Ježek, ale skluzem poslal centr z levé strany
těsně vedle.
ance se nabízely i hostům,
ale ti s nimi nakládali mizerně. Hned několikrát se dostali do přečíslení, avšak místo
ohrožení brány z toho bylo
pouze odevzdání míče formou
zkažené přihrávky. Domácí tak
opět trestali, tentokráte se přesnou střelou z hranice šestnáctky prezentoval nejstarší hráč na
trávníku Jaroslav Křupka.

Š

Nerozdávali. Hráči Plumlova (v červeno-černém) vyhráli i nad Nezamyslicemi a doma ještě neztratili ani jeden bod.
Foto: Jiří Možný

A

tak se přece jen dočkali
i hosté. U rohového praporku převzal míč Jiří Přidal,
vsadil na vlastní síly a proklestil
si cestu až do vápna, odtud vypálil přesně na zadní tyč. O velké
drama se mohl vzápětí postarat
stejný hráč, jeho hlavičce se ale
postavilo do cesty břevno. Jenže
na opačné straně Hladký v čisté
gólovce přestřelil, Gryglák hlavičkoval těsně vedle a Ovčáček
po zemi pouze trefil tyčku, takže
Nezamysličtí stále zůstávali ve

hře. Dokázali domácí zatlačit
a vytvářeli si závary ve vápně,
jenže Martin Přikryl vypálil
prudce nad a Musil po úspěšném
zpracování vystřelil mimo.
lumlovští se po Vrchoslavicích a Nezamyslicích

P

budou připravovat na třetí
derby v řadě, když v neděli
od čtyř jedou do Mostkovic,
Nezamysličtí se přesně o den
dříve střetnou s Brodkem
u Přerova a pokusí se prolomit
sérii tří porážek v řadě.

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 5. KOLO

TJ Sokol Plumlov:
střídání: 60. Krychtálek za Ježka, 62. Bureš za Kvapila,
82. Ovčáček za Daněčka
trenéři:
PAVELVORÁČ a PETR KIŠKA
A

Simandl

Ullmann
U
Daněček

Kutný
Gryglák
Hladký
Kvapil

Branka:
B
ran 12. a 50. Hladký, 68. Křupka
rank
– 79. J. Přidal
Střely na bran
S
branku:
10:8
Střely
S řelyy mimo branku:
St
6:15
Křupka
Rohové
R
kopy:
kopy
2:7
Rozhodčí:
R zhodčí: Odstrčil
Ro
O
- Menšík,
Men Petrů
Žluté
Žluté karty: 39. Gryglák,
Ž
Ježek
Kratochvíll
71. Krychtálek,
K
86.
86 Kutný
M. Přikryll
(všichni
( šichni Plumlov)
(v
Plum
Diváků: 80
Mariánek

Frgál

Hájek
J. Přidal

R

ozhodnuto
ale zdaleka
nebylo. Brejky se
sice Nezamyslicím
stále nedařily, ale po
signálu z rohu střílel Jiří
Přidal jen kousek nad, těsně vedle tyče zacílil i Musil.
Zkompletování hattricku měl
na noze Hladký, ale nejprve
při úniku a kličce gólmanovi po
kontaktu s ním upadl, aniž by se
pískalo, poté Bureš z nenápadné
střely orazítkoval břevno.

 12. PŘESNÁ
Ř
Á RÁNA. Adam Hladký se dostal k odraženému míči

a zpoza malého vápna ho uklidil do brány – 1:0.
 17. Vyrovnání měl na noze Kratochvíl, z bezprostřední blízkosti ale
Simandla nepropálil.
 50. ÚSPĚŠNÝ ÚNIK. Hostujícího obránci marně stíhali Hladkého a domácí útočník dosáhl po úspěšném úniku druhé branky – 2:0.
 67. Po nezamyslickém tlaku v útočném vápně propadl míč k Musilovi, jeho gólovou střelu, která by znamenala snížení na 2:1, ale na
poslední chvíli odvrátil obránce.
 68. VYMETENÝ RŮŽEK. Trefou do spodního rohu brány se
prezentoval Jaroslav Křupka, Matoušek se natahoval marně - 3:0.
 77. Střídající Radek Bureš „polechtal“ míč na pravé straně a ten
dolétl až na břevno nezamyslické brány.
 79. INDIVIDUÁLNÍ AKCE. Slalom přes několik domácích
hráčů zakončil Jiří Přidal povedenou střelou na zadní tyč - 3:1.
 81. Hosté se mohli dotáhnout na jedinou branku, hlavičku Jiřího
Přidala však zastavilo břevno.
 83. Hladký dostal pas za obranu až do vápna, sám před gólmanem
ale v jasné pozici přestřelil.
 86. Definitivní uklidnění mohl Plumlovu zajistit Ovčáček, po zemi
ale pouze nastřelil Matouškovu pravou tyč.
zaznamenal Jiří Možný

DRAHOMÍR CRHAN – TJ Haná Nezamyslice:

„Naučili jsme hrát Plumlov fotbal... První půlku byl strašně špatný,
my jsme ale z našeho tlaku ničeho nedosáhli a dostali 'haluzového'
góla po chybě beka. Ve druhé půli uděláme dvě chyby v obraně, je to
3:0 a de facto po zápase. Pak teprve začal Plumlov hrát... Nemáme
totiž hlad jít do vápna ani tu drzost, to je velká chyba. Fotbal jsme nehráli špatný, ale když nedáte gól, nemůžete vyhrát. Chybí nám útočník, který by vzal odpovědnost na sebe. Naši útočníci jsou celkově
docela statičtí, i když ve druhé půli jsem vytáhl Martina Přikryla,
to je kluk, který má rychlost a je schopen utéci, ale on nedostane
jediný balon a tlačíme vše prostředkem. Nasadil jsem sice tři kluky
z béčka a nedalo se čekat, že hra bude skvělá, přesto jsme nebyli
horším mančaftem a oni nás potrestali za každou chybičku a my
z našeho tlaku nevytěžíme vůbec nic. O poločase jsem počítal, že to
ještě otočíme, ale dopadlo to takto. I přesto jsme šance měli, nastřelili
jsme břevno.“

Petr Ullmann:

J K
J.
Kiška
a

Ševcůj

T

B

PETR KIŠKA - TJ Sokol Plumlov:

„U nás panuje spokojenost s výsledkem i s hrou. Výhrad je sice
spousta, víme ale kde nás tlačí bota a že nebude hned vše dobré.
Byly tam dobré věci a na těch špatných se pracuje. Jsme hodně
zbrklí, když máme balon, hodně rychle ho odevzdáváme soupeři,
to nás pak stojí síly. Ve druhé půli jsme to trochu zlepšili, to možná
rozhodlo o výsledku. Za stavu 3:0 ale došlo k uspokojení, už jsme si
to říkali v kabině. Sice jsme vyhráli, ale mohli jsme to v posledních
deseti minutách ztratit. Kdyby to skončilo 3:3, seděli bychom tam
v úplně jiné náladě. Nezamyslice možná měly střely, náš gólman
ale neměl těžkou práci, protože netrefovaly bránu a pálily z nepřipravených pozic, něco zahodily i vlastní nemohoucností. Chválím
celé mužstvo za bojovnost, vyzdvihnout bych chtěl zejména Jardu
Křupku, Adama Hladkého a Davida Grygláka. Nyní nás proti Mostkovicím čeká derby o vypuštěnou přehradu, bude to speciální zápas.
Musíme hrát bojovně a snad se k nám štěstí přikloní.“

Letocha

Musil
V. Fialka
T. Přidal
Matoušek

TJ Haná
Nezamyslice:

střídání: 56. Kiriljuk za Kratochvíla
trenér: DRAHOMÍR CRHAN

DOKONALÝ POČIN
JIŘÍ PŘIDAL
DAL

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
Hostující hráči sice dosáhli pouze jediné branky, ale
stálo to za to. Sedmadvacetiletý záložník ustál faul a při
ponechané výhodě prošel po nakrátko zahraném rohu
přes čtveřici hráčů, z hranice malého vápna pak poslal
míč přesně ke vzdálenější tyči, že domácí gólman neměl
šanci zasáhnout. Středopolař Nezamyslic s číslem šest se
mohl v závěru postarat o velké drama, ale po centru z
levé strany hlavičkoval pouze do břevna, již v první půli
hlavičkoval jednou kousek nad, po dalším centru dobře
netrefil na zadní tyči míč a brankář opět nemusel zasahovat. Plně tak dokumentoval hlavní problém hostí - zamířit mezi tři tyče.

„Musíme hrát od první
do devadesáté minuty“

Plumlov – Z tradiční pozice
uprostřed obrany diriguje od
počátku podzimu plumlovskou
hru Petr Ullmann (na snímku).
Jednatřicetiletý bek se stále ještě
dostává do plné formy po těžkém zranění kolena, tělo mu ale
dovoluje hrát i trénovat naplno,
i proti Nezamyslicím odehrál celých devadesát minut a podílel se
na vítězství 3:1. Nevylučuje také,
že by v zimě zkusil naskočit i do
vyšší soutěže, než jakou je I. B
třída. Již v létě se o něj zajímala
„Jsem tu asi tři týdny a snažím
Konice, zatím ovšem marně.
se hodně potrénovat, protože
herní pauza je na mně znát. Rok
Jiří Možný
a půl jsem nehrál, takže se snažím
Vyhráli jste i druhý do- zapracovat na fyzičce. Mančaft
mácí zápas, jak jste byl tu není špatný a herně půjdeme
s utkáním spokojen?
nahoru. Stále se ale sehráváme,
„Měli jsme více šancí a hlavně to letní přestávka byla krátká. Hráli
bylo o prvním gólu. Do optimál- jsme jeden přátelák a hned jsme šli
ního výkonu to má stále daleko, do mistrovského utkání. Čím víc
jsme ale bojovný mančaft a do- bude tréninků, tím víc půjdeme
vedeme se semknout. Máme pro- nahoru.“
blémy hrát venku, ale na domácím
Zmínil jste dlouhou pauhřišti jsme zatím stoprocentní.“
zu po těžkém zranění.
Hráči Nezamyslic se do- Jak se nyní cítíte?
stávali ke spoustě střel, „Na tréninky chodím pravidelně,
z čeho to pramenilo?
koleno drží. Mám speciální ban„V obranné fázi se pořád špatně dáž, takže mě to nijak nelimituje,
posouváme a zhušťujeme střed ba naopak si dávám navíc a chohřiště. Necháváme jim moc místa dím ještě v Konici na tréninky.
a třeba na konci tu byly zbytečné Dostávám se do toho, ale vím, že
závary, kdy mohli snížit na 3:2, to nepůjde hned. Za dva měsíce
kdyby byli klidnější v koncovce. budu zas někde jinde, hlavně aby
Stále jim říkám, že musíme mít se člověk nezranil.“
tlak na míč a na soupeře. UkolébaJste hráčem Určic. Trouli jsme se, vedli jsme 3:0 a mysleli
fáte si i na vyšší soutěž?
jsme, že je po zápase. Nezamysli- „Momentálně určitě ne. Mám ješce jsou ale kvalitní mančaft a moh- tě závazky u žáků v 1. SK Prostějov, ale neříkám, že v zimě, kdyby
lo to být ještě drama.“
Zavládlo tedy uspokojení? byl někde zájem, bych to nezkusil.
„Ano, podvědomě. Mu- Zimní příprava trvá tři měsíce,
síme hrát od první do devadesáté člověk může víc potrénovat. Sem
minuty, dokud rozhodčí nepísk- jsem šel zejména proto, že mě
ne konec. Teď nás čeká derby požádal pan Kocourek, kterého
v Mostkovicích a tam to bude znám z Relaxu. Hráčů nikde na
o poznání jiný level. Musíme na okrese není, tak jsem se nechal
tom v týdnu zapracovat.“
přemluvit. Chtěli mě do Konice,
Do mužstva jste přišel na protože tam bydlím, zatím jsem
hostování, jak se vám ale upřednostnil Plumlov a nelituv Plumlově líbí?
ju toho. Kluci jsou tady fajn.“

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV

pořádá nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001, 2000 a 1999

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
Předehrávané 14. kolo: Nové Sady
- Konice „A“ 2:0 (0:0), branky: Andreev, Bláha. D: 140 * Hněvotín - 1.
HFK „B“ 1:2 (1:1), branky: Duda
- Štěpánek,Fukan. D: 140 * Kozlovice Zlaté Hory 2:0 (1:0), branky: Kaďorek
p.k.,Navrátil. D: 200 * Ústí - Dolany
1:1 (0:1), branky: Škařupa p.k. - Čech
ČK:Čech (Dolany), D: 100 * Troubky
- Velké Losiny 3:0 (3:0), branky: Jakubec 2x,Benýšek. D: 100 * Litovel
- Šternberk 3:2 (1:2), branky: Baránek
2x,Miklánek - Jurečka,Hláváček. D: 110
* Kojetín „A“ - Želatovice 1:3 (0:3),
branky: Vondra - Dlouhý,Fabián,Matušík.
D: 100. Medlov - Kralice 3:6 (1:3),
branky: Novák 2x,Kloss - Lehký
2x,Petržela 2x,Dostál,Pořízka. D: 110.
5.kolo: 1. HFK „B“ - Kralice 4:2
(2:0), branky: Pezzotti 2x,vlastní 2x
- Olejník,Dostál. D: 90 * Ústí - Kojetín „A“ 1:4 (0:1), branky: Škařupa Bosák,Polách,Krčmář,Kantor J.. D: 150
* Troubky - Medlov 3:1 (1:0), branky:
Gregovský,Němčák,Benýšek - Obíral
ČK:Okrouhlý (Medlov), branky: D:
150 * Hněvotín - Želatovice 1:2 (0:2),
branky: Šulc - Fabián,Čtvrtníček. D: 85
* Zlaté Hory - Šternberk 1:2 (0:1),
branky: Křepelka - Jurečka,Novosad. D:
120 * Dolany - Velké Losiny 3:3 (1:3),
branky: Volf,Penc,Samek - Kováč 3x.
D: 100 * Litovel - Nové Sady 1:2 (1:1),
branky: Miklánek p.k. - Pápica 2x (1
p.k.), D: 100 * Kozlovice - Konice „A“
4:1 (2:1), branky: Navrátil 3x,Dohnal J. Řehák T.. D: 360.

Slavičín jako první přehrál Určice, body se ale dělily
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19:6 16
17:7 15
12:7 13
11:7 12
11:9 12
13:9 11
17:15 10
10:9 8
10:11 7
8:9 7
7:10 7
12:15 6
6:17 4
8:11 3
12:19 3
4:16 3

(0:0)

Branka Určic: Rus. Rozhodčí: Mrázek – Mikula, Hanák.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Rus, Zbožínek, Skopalík, Ján – Zapletal, Svozil
(65. Vaněk), Matoušek, Hochman (80. Pekař) – Los, Haluza
(60. Kopečný).
Trenér: Evžen Kučera.
Určice, Prostějov/jim – Poprvé
v ročníku se fotbalistům Určic
nepodařilo doma zvítězit, stejně
tak v neděli odpoledne obdrželi
premiérovou branku na vlastním
trávníku. Postaral se o to Slavičín,
jenž si z Hané odvezl bod za remízu
1:1, nicméně i tak se tým Evžena
Kučery udržel v nejlepší pětici a
poslednímu Valašskému Meziříčí
se vzdálil o další bod.
„Jsem spokojen. Kluci to odedřeli, odbojovali a nemůžeme být vždy lepší.
Bod má pro nás cenu zlata, soupeř byl
poprvé v sezoně lepší, a to ve všech

činnostech,“ uznal kvalitu mužstva ze
Zlínska.
Hostům se podařilo po bezbran-

DIVIZE, sk. E
kovém poločase dostat do vedení,
vítězství si ale neodvezli. Tři minuty
před koncem vyhrál Matoušek dva
souboje, posunul na Vaňka a Rus
skluzem vyrovnal. „Soupeř byl sice
pohyblivější s míčem i bez míče a získával odražené balony, kluci ale bojovali a nic nevypustili,“ ocenil přístup

patnácti bojovníků, kteří nastoupili na
domácí straně.
Hostující hráči se častěji dostávali do
zakončení, hrozili ze střední vzdálenosti, na hranici ofsajdu i po centrech
ze stran, určická defenziva v čele s
Miroslavem Nejezchlebem si ale až
na jednu výjimku úspěšně poradila.
„Vyložené gólovky neměli, měli ale
častěji míč na kopačkách a k brance
blíž. Jednou hlavičkou trefili břevno,
po standardce dosáhli branky, ale po
faulu na brankáře. My jsme za celou
první půli jen jednou ohrozili jejich
bránu,“ porovnal nebezpečnost útočného snažení.
Na Určické nyní čekají dva duely v
rychlém sledu. Po úterním tréninku
zajíždějí ve středu do Brumova. Ten
je zatím jedenáctý s jednou výhrou,
dvěma remízami a vyrovnaným
skóre 8:8. Po pátečním potrénování se
pak o víkendu vydají k dalšímu venkovnímu střetnutí, tentokrát na půdu
aktuálně vedoucího Dolního Benešova, jenž společně s Opavou „B“ ještě
neprohrál a jeho poměr branek činí
13:4. „Cílem je neprohrát,“ přeje si
Evžen Kučera.

Výsledkový servis DIVIZE, skupiny “E”
5.kolo: Nový Jičín - Mohelnice 0:1 (0:1) * Val. Meziříčí - Dolní Benešov 1:3
(1:1) * Loko Petrovice - MFK Havířov 0:1 (0:0) * Viktorie Přerov - Brumov
1:0 (0:0) * Hranice - SFC Opava B 2:2 (1:2) * Lískovec - MFK Karviná B
1:2 (0:0) * Určice - Slavičín 1:1 (0:0) * FK Šumperk - V. Otrokovice 1:1 (0:0).

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO 5. kole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
FC MSA Dolní Benešov
MFK Havířov
FK Mohelnice
Slezský FC Opava B
Sokol Určice
FK Nový Jičín
1.FC Viktorie Přerov
MFK OKD Karviná B
FK Real Lískovec
FC TVD Slavičín
FC Elseremo Brumov
Lokomotiva Petrovice
SK Hranice
FK SAN-JV Šumperk
FC Viktoria Otrokovice
Valašské Meziříčí

Z
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

V
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

R
1
0
1
3
2
2
2
1
3
3
2
2
1
3
1
0

P
0
1
1
0
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
3
4

S
13:4
10:7
7:4
8:4
6:3
6:5
5:4
4:4
11:9
5:5
8:8
5:6
5:10
2:8
3:9
3:9

B
13
12
10
9
8
8
8
7
6
6
5
5
4
3
1
0

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
Předehrávané 15.kolo, středa
11. září 2013, 17:00 hodin:
Viktorie Přerov - Hranice,
Brumov - Určice, MFK
Karviná B - Val. Meziříčí,
Mohelnice - FK Šumperk,
MFK Havířov - Dolní Benešov,
SFC Opava B - Slavičín,
Lískovec - Loko Petrovice,
Nový Jičín - V. Otrokovice.
6. kolo, sobota 14. září
2013, 16:00: V. Otrokovice
- Brumov, MFK Karviná B Viktorie Přerov, Mohelnice
- Lískovec, Dolní Benešov Určice, MFK Havířov - Nový
Jičín (neděle 15. 9., 10:15),
SFC Opava B - Loko Petrovice
(neděle 15. 9., 10:15), Slavičín
- Hranice (neděle 15. 9., 10:15),
FK Šumperk - Val. Meziříčí
(neděle 15. 9., 16:00).

Prohru posílené Konice domával divák Kraličtí prospali poločas, s Holicí nebodovali

Kozlovice, Prostějov/jim – Konici
se před zápasem v Kozlovicích
podařilo vyřešit brankářskou
otázku. Mezi tři tyče nastoupil
místo zraněného Vojty Nakládala spoluhráčům dobře známý
Pavel Mühlhauser a mimořádně
i brankář Radek Řehák se mohl
vrátit zpět do středu obrany. Ani
tato změna ovšem mužstvu k výhře
nepomohla a po třech kolech se tak
Koničtí propadli až na poslední
místo krajského přeboru.
„V první půli jsme udělali dvě chyby
a soupeř šel sám na brankáře. Pak
jsme sice náhodným gólem snížili
a měli jsme dvě další šance, jenže
soupeř přidal z brejku třetí branku a
do otevřené obrany i čtvrtou,“ shrnul
I.A sk. „B“ muži:
5. kolo: Hranice „B“ - Hlubočky 7:2 duel nejzkušenější z hostující sestavy
(4:1), branky: Pokorný 4x,Ferenc Radek Řehák.
2x,Šimíček - Karas,Henkl. Beňov
- Dub nad Mor. 0:3 (0:3), branky:
Šálek,Neužil,Doseděl. Lipník Náměšť na Hané 3:1 (0:0), branky:
Šebesta,Zelenay,Šmíd - Zajíček.
Haná Prostějov - Štěpánov 4:1
(3:0), branky: Zbožínek 3x, Kolkop, Tuška. Čechovice - Slatinice 1:0 (0:0),
branky: Hatle. Klenovice - Bělotín
1:0 (0:0), branky: Přikryl. Konice „B“
- Opatovice 0:3 (0:2), branky: Rolinc Nové Sady, Prostějov/jim –
Vojtěch Nakládal chyběl kvůli
2x,Janásek.
zranění, k dispozici nebyl ani
1.Štěpánov
5 4 0 1 13:9 12
druhý gólman Jiří Ryp a do
2.Klenovice
5 3 2 0 9:4 11
konické brány se tak musel post3.Slatinice
5 3 0 2 15:8 9
avit někdo z obránců, záložníků
4.Opatovice
5 3 0 2 10:5 9
či útočníků. Vzal to na sebe
5.Bělotín
5 3 0 2 8:4 9
Radek Řehák, jenž se vracel po
6.Čechovice
5 3 0 2 11:8 9
odpykaném trestu za vyloučení,
7.Hranice “B“
5 3 0 2 11:9 9
a lídr tabulky na něj vyzrál až v
8.Beňov
5 2 0 3 15:14 6
posledních
dvaceti minutách.
9.Haná Prostějov 5 2 0 3 10:12 6
„Nebyl nikdo, kdo by tam šel.
10.Lipník
5 2 0 3 8:11 6
A já jsem minule nehrál, tak jsme
11.Hlubočky
5 2 0 3 12:20 6
se rozhodli, že obrana bude hrát
12.Náměšť na Hané 5 1 1 3 11:14 4
ve stejném složení a ostudu si
13.Konice “B“ 5 1 1 3 4:16 4
udělám já. Soupeř šance měl, něco
14.Dub nad Mor. 5 1 0 4 5:8 3
jsme ale zablokovali a jednu jsem
chytil, takže to nebylo špatné,“
I.B sk. „A“ muži:
zhodnotil Řehák svůj výkon s gól5.kolo: Býškovice - Kojetín „B“ 1:0 manskými rukavicemi.
(0:0), branky: Rakovský. Brodek u Domácí se dlouho nemohli proPř. - Vrchoslavice 2:6 (2:1), branky: sadit, zcela naprázdno vyšel jeStruška,Cetkovský - Trávníček 2x,Lacina jich kapitán Vilém Papica, jenž
2x,Holub,Zatloukal. Plumlov - Nezamyslice
stihl za úvodní čtyři kola nasázet
3:1 (1:0), branky: Hladký 2x,Křupka - Přidal.
Hor. Moštěnice - Všechovice 3:2 (2:0),
I.B sk. „B“ muži:
branky: Kužela 2x,Plch - Přikryl 2x. Kostelec Lipová 1:2 (1:1), branky: Baláš - Dostál,Bross. 5.kolo: Velký Týnec - Haňovice 2:1
Tovačov - Mostkovice 2:2 (1:2), branky: (1:1), branky: Coufal M.,Majda Otáhal,Bukovec - Kapounek,Dadák. Pivín Krajc. Maletín - Červenka 7:1 (4:0),
- Radslavice 2:1 (1:1), branky: Frýbort, branky: Chudáček 4x,Masopust
A.,Novotný,Havlík - Gál. Slavonín
Labounek - Matyáš.
1.Býškovice
5 4 0 1 9:6 12 - Velká Bystřice 1:2 (0:2),
2.Všechovice
5 3 1 1 14:8 10 branky: Merten - Hrabec,Najman.
3.Lipová
5 3 1 1 10:7 10 Hvozd - Lutín 3:1 (2:1), branky:
Huňka.
4.Vrchoslavice 5 3 0 2 19:10 9 Coufal,Vánský,Bílý
5.Pivín
5 3 0 2 8:10 9 Zvole - Dubicko 2:0 (1:0), branky:
6.Mostkovice
5 2 2 1 11:9 8 Nejedlý 2x. Babice - Doloplazy
7.Tovačov
5 2 2 1 9:9 8 3:3 (2:1), branky: Seifried,Pešata
8.Kojetín “B“
5 2 1 2 5:3 7 2x - Grim,Jurčík,Drábek. Lesnice
9.Plumlov
5 2 1 2 10:13 7 - Kožušany 0:1 (0:0), branky:
10.Radslavice
5 2 0 3 4:9 6 Rozehnal.
11.Kostelec
5 1 1 3 7:7 4 1.Velká Bystřice 5 5 0 0 15:5 15
12.Hor. Moštěnice 5 1 1 3 3:5 4 2.Maletín
5 4 1 0 25:8 13
13.Nezamyslice 5 1 0 4 6:11 3 3.Doloplazy
5 4 1 0 21:10 13
14.Brodek u Př. 5 1 0 4 6:14 3 4.Haňovice
5 4 0 1 14:9 12
1.Nové Sady
2.Kozlovice
3.Troubky
4.Šternberk
5.1. HFK “B“
6.Kojetín
7.Kralice
8.Ústí
9.Velké Losiny
10.Želatovice
11.Litovel
12.Medlov
13.Zlaté Hory
14.Hněvotín
15.Dolany
16.Konice

2:0

TJ Sokol Určice
FC TVD Slavičín

O snížení na 1:2 se postaral hlavičkou
právě on, za vyrovnáním šli ale
Koničtí marně. „Byl to tečovaný
nákop do šestnáctky, našel jsem si
ho a bez bránění poslal do brány. Pak
jsme mohli dát do prázdné brány a za
stavu 1:2 chyběl jen kousek Antlovi,
po naší standardce jsme ale dostali
třetí branku,“ popsal rozhodující momenty.
Konici se tak zatím nedaří posunout
se do klidnějších pater a místo toho
klesla dočasně úplně na dno. „Věděli
jsme, že to bude těžké, protože hodně
hráčů odešlo, někteří se vrátili pozdě.
Potřebujeme se chytnout a nejlépe v
neděli vyhrát,“ přeje si před domácím
utkáním se čtrnáctým Hněvotínem.
Ten má rovněž tři body, ale o dvanáct
gólů příznivější skóre.
„V tabulce pravdy máme jen minus tři

body, to není až tak špatné. Hráli jsme
teď venku s nejlepšími a někteří nastupují v sobotu i v neděli. Třeba Kozlovice nás extra nepřehrály, nebyli
jsme herně horší, dokázaly ale dát ze
šesti šancí čtyři góly,“ vypozoroval
Řehák.
Duel s druhým mužstvem tabulky
přinesl i jednu kuriozitu. Hlavní
rozhodčí Radim Válek si poranil
koleno a nemohl pokračovat v řízení
utkání. Píšťalky se tak po zhruba desetiminutové pauze ujal první asistent
Michal Straka a na pomezní čáru se s
praporkem postavil rozhodčí z nižší
soutěže, jenž do té doby hru sledoval
z hlediště.

FK Kozlovice
Sokol Konice
4:1 (2:0)

Branka Konice: R. Řehák

Proti Sadům chytal

za Konici Radek Řehák
FK Nové Sady
Sokol Konice

2:0
(0:0)

Rozhodčí: Částečka – Štětka, Kouřílek.
Sestava Konice:
R. Řehák – Václavek, Rus, Růžička, Burget – Antl, Bednář (80. M.
Drešr), Sedláček, Kořenovský, F. Drešr – T. Řehák.
Trenér: Roman Jedlička.
dohromady osm branek.
branek Hostující
hráči se zaměřovali zejména na
pečlivou obranu a v úvodní půli se
jim podařilo udržet bezbrankový
stav, skóre 0:0 platilo i po většinu
druhého poločasu.
Radek Řehák si poradil i s
příležitostí Tomáše Režného z
bezprostřední blízkosti a překonal
ho až Adam Andreev. Krajní
záložník Nových Sadů zamířil
5.Velký Týnec
6.Slavonín
7.Kožušany
8.Hvozd
9.Babice
10.Lutín
11.Dubicko
12.Zvole
13.Lesnice
14.Červenka

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

1
0
1
0
2
1
1
0
0
0

1
2
2
3
2
3
3
4
5
5

12:9 10
16:11 9
13:14 7
13:22 6
12:14 5
10:11 4
6:11 4
8:15 3
4:14 0
8:24 0

Krajský přebor starší dorost
5. kolo: Černovír „A“ - Litovel 6:0
(0:0), branky: Bartošek,Faltýnek,Du
ba,Vyroubal,Ježo,Hlava. Šternberk
„A“ - KMK Zubr Přerov 2:2
(2:1), branky: Čikl,Sláma - nehl..
Konice - Čechovice „A“ 2:5 (0:3),
branky: Olejníček,Šmíd - Nejedlý
3x,Pírek,Hluštík. Velké Losiny - Nové

přesně a výhru vedoucího týmu
tabulky v samotném závěru pojistil
bývalý konický útočník Jan Blaha.
Nováček tabulky tak na vlastním
trávníku ani ve třetím utkání nezaváhal a třinácti body mu i po
pěti odehraných kolech patřilo
první místo v tabulce krajského
přeboru. To Konice se s bilancí
jedné výhry a čtyř porážek propadla na předposlední pozici.
Sady 2:0 (0:0), branky: Bureš,Schelle.
Velký Týnec - Hlubočky 4:5 (2:4),
branky: Kovář,Glier,Hrudník,Fabisz Šperka 2x,Langer,Jirák,Šertler. Určice
- Nemilany 0:3 (0:1), branky: Zdařil
2x,Šuba. Opatovice - Kostelec 5:3
(2:0), branky: Rolinc 3x,Vašina,Veselka
- Zatloukal,Staněk,Picek.
1.Černovír
5 4 1 0 18:3 13
2.Čechovice
5 4 0 1 20:7 12
3.Hlubočky
5 4 0 1 22:12 12
4.Šternberk
5 3 1 1 19:11 10
5.Nemilany
5 3 0 2 15:9 9
6.Opatovice
5 2 2 1 15:12 8
7.KMK Zubr Přerov 5 2 1 2 13:10 7
8.Určice
5 2 0 3 14:11 6
9.Kostelec
5 2 0 3 17:15 6
10.Velké Losiny 5 2 0 3 5:20 6
11.Velký Týnec 5 1 1 3 13:18 4
12.Litovel
5 1 1 3 8:25 4

Hodolany, Prostějov/jim – Zápasy
Kralic slibují v letošním ročníku
atraktivní ofenzivní podívanou se
spoustou branek. Svědčí o tom i
uplynulý týden, v němž si tým Petra Gottwalda vylepšil skóre o osm
vstřelených a sedm inkasovaných
branek. Nejprve totiž ve středu
vyhrál v Medlově 6:3, v neděli dopoledne pak prohrál v Hodolanech
s 1.HFK Olomouc „B“ 2:4.
„Diváci viděli šest gólů, nepříjemné ale je, že čtyři z nich byli do naší
sítě. Sahali jsme sice po bodíku, ale
zaslouženě jsme ho nezískali, protože
jsem postrádal nasazení, bojovnost,
posouvání, nabízení se od devadesáti
procent hráčů. Nebyla na nich vidět
zaujatost,“ nehodnotilo se Gottwaldovi lehce.
Domácím se dařilo trestat kralické

chyby, když ve dvanácté minutě dali
první branku a v sedmnácté minutě
druhou, v první desetiminutovce druhé půle pak Holice zvýšila již na 3:0.
„Nevyvarovali jsme se taktických
chyb a nedůslednosti. Domácí se s
ničím nemazlili, vše posílali okamžitě
na naší půlku a vytvářeli si tlak. Prohrávali jsme totiž osobní souboje a
dlouho nám vázla i kombinace,“ analyzoval vysoký počet inkasovaných
branek.
Díky Olejníkově zásahu po rohu Petráska a Dostálově brance po centru
Valtra byli rázem Kraličtí v kontaktu,
jenže přišla další ztráta, nedůraz a zakončení do prázdné brány znamenající definitivní odskočení na 4:2.
„Bylo to stejné jako s Medlovem, ale
s opačným výsledkem. Tam jsme devětadevadesát procent šancí promě-

nili, tady se to podařilo Holici. Měli
dobrou obranu a do gólovek se dostávali jen po našich chybách,“ porovnal
trenér Kralic oba poslední duely. Do
sestavy se mu oproti středě vrátil Jan
Nečas, i tak ale hosté nebyli zdaleka
kompletní. Absencemi byla nejvíce
postižena právě defenziva, chyběli totiž Jamrich, Neoral, Ondřej Petržela,
Pořízka a Vybíhal.
Nyní na Kralice čeká domácí souboj
se Zlatými Horami, jimž hanácký
výběr vstoupí do dvou „anglických“
týdnů. Víkendové duely se Zlatými
Horami, Dolany a Velkými Losinami
totiž zpestří pohárové finále s Mostkovicemi a předehrávané kolo s Litovlí.

1.HFK Olomouc „B“
FC Kralice na Hané
4:2 (2:0)
Branky: 64. Olejník, 73. Dostál

Přestřelku v Medlově zvládli lépe Kraličtí
Medlov, Prostějov/jim – Největší zbraní kralických fotbalistů je
útočná síla. Po třech gólech do sítě
Troubek i Ústí to potvrdili i na půdě
Medlova. Nováčkovi krajského
přeboru dokázali vsítit hned šest
branek, a přestože sami hned třikrát inkasovali, připsali si výrazné
vítězství 6:3.
„Když je ofenziva lepší než defenziva, je to vždy dobře, i pro oko diváka.
Byl to hektický zápas se spoustou
gólů a šancí, hlavně na naší straně.
Kdyby měli domácí více štěstí a jejich obránci nám neudělali tolik chyb,
mohla to být i remíza,“ nezveličoval
výsledné skóre hlavní kouč Kralic
Petr Gottwald.
Hostující hráči rozložili své zásahy
rovnoměrně do obou poločasů. Již
ve dvanácté minutě se po kombinaci
středem prosadil Zdeněk Petržela,
druhou branku přidal po brejku a Cibulkově přihrávce střelou do prázdné
brány opět Petržela. V závěru první
půle si vybral slabší chvilku gólman
Kralic David Krejčí, ještě před pauzou, ale po dlouhém autu Dostála

TJ Medlov
FC Kralice na Hané

3:6
(1:3)

Branky: Z. Petržela 2, Lehký 2, Dostál, Pořízka. Rozhodčí: Polanský –
Sedláček, Juřátek. ŽK: Růžička – Černocký. Diváků: 50.
Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr, O. Petržela, Martinka, Vitásek (70. Olejník) – Dostál,
Vybíhal, Pořízka, Cibulka – Lehký (82. Répal), Z. Petržela (52. Petrásek). Trenér: Petr Gottwald.
a promáchnutí beka šel Jaroslav Lehký sám na bránu a zvýšil na 3:1.
Ve druhé půli se sice domácí snažili
dotáhnout, vyrovnat se jim ale ani
jednou nepodařilo a na snížení hosté
vždy dokázali zareagovat. „Když se
dostali do kontaktního gólu, tak posílali vysoké míče do šestnáctky, ale
odolávali jsme. Naši záložníci a útočníci měli suchý střelecký prach a vše
proměňovali. Naše potence byla na
sto deseti procentech,“ vychutnával si
podařené utkání kralický trenér.
Mladého kouče, jehož po celou stále
ještě aktivní kariéru zdobí vytříbená

kopací technika, tak nemusela příliš
mrzet ani dvě zaváhání brankářské
jedničky. „Byl u dvou gólů, když
nejprve při standardce nezareagoval,
poté nesmyslně vyběhl do rohu šestnáctky, útočník tam byl samozřejmě
dřív a domácí dali do prázdné na
3:4. Chyby to byly markantní, jenže
měl i spoustu zákroků, kdy to řešil
s přehledem,“ poukázal i na povedené
okamžiky.
Při skládání sestavy musel oželet nemocného Neorala s Jamrichem i pracujícího Nečase, stejně tak dlouhou
dobu šetřil doléčujícího se Olejníka.

1.Němčice nad H. 5 5 0 0 18:4 15
2.Chomoutov
5 4 0 1 18:3 12
3.Doloplazy
5 4 0 1 16:4 12
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
4.Želatovice
5 3 1 1 23:9 10
5. kolo: Protivanov - Žela-tovice 0:4 5.Černovír “B“
5 3 0 2 22:13 9
(0:3), branky: Vágner,Herman,Jemelka 6.Protivanov
5 3 0 2 18:16 9
J.,vlastní.
Šternberk
„B“
- 7.Lipník
5 3 0 2 13:11 9
Brodek u Př. 2:7 (1:2), branky: 8.Brodek u Př.
5 2 1 2 20:12 7
Čtvrtlík,Pohanka - Horák 2x,Baďura 9.Čechovice “B“ 5 2 1 2 18:12 7
2x,Marák,Pospíšil,Bukva. Černovír 10.Náměšť na
5 2 0 3 7:11 6
„B“ - Lipník 2:1 (2:1), branky: 11.Hustopeče
5 1 1 3 16:16 4
Vysoudil,Brablík - Skřítecký. Cho- 12.Hor. Moštěnice 5 0 1 4 3:22 1
moutov - Němčice nad H. 0:2 (0:1), 13.Šternberk “B“ 5 0 1 4 10:34 1
branky: Horák 2x. Hor. Moštěnice 14.Tovačov
5 0 0 5 3:38 0
- Náměšť na Hané 0:2 (0:1),
Moravskoslezská liga dorostu U-19
branky: Brandýs,Dostál. Tovačov
- Čechovice „B“ 0:4 (0:2), branky: 5.kolo: FC Sparta Brno - MSK Břeclav
Mlčoch,Foret,Surma,Jančík. Doloplazy 2:2 (1:2) * Kroměříž - Hlučín 0:1 (0:1) *
- Hustopeče 3:1 (1:0), branky: Götzel Fotbal Třinec - Hodonín 1:2 (0:2) * Líšeň
- HFK Olomouc 0:1 (0:1) * 1.SC Znojmo
2x,Drexler - Šlancar.

- Vyškov 2:0 (2:0) * Havl. Brod - Vítkovice
1919 0:4 (0:2).
1. FC Hlučín
5 5 0 0 19:3 15
2. FC Vítkovice 1919 5 4 0 1 13:7 12
3. MFK Vyškov
5 3 1 1 8:5 10
4. 1.HFK Olomouc 5 3 0 2 12:8 9
5. SK Hranice
5 3 0 2 13:10 9
6. 1.SC Znojmo FK 5 3 0 2 11:8 9
7. RSM Hodonín
5 3 0 2 9:8 9
8. MSK Břeclav
5 2 2 1 6:9 8
9. 1.SK Prostějov 5 2 0 3 14:13 6
10. SKH Slavia Kroměříž 5 2 0 3 8:9 6
11. SK Líšeň
5 1 1 3 5:8 4
12. Slovan Havlíčkův Brod 5 1 0 4 3:14 3
13. FK Fotbal Třinec 5 0 1 4 6:14 1
14. FC Sparta Brno
5 0 1 4 7:18 1

13.Konice
14.Nové Sady

5 1 0 4
5 0 1 4

8:22 3
7:19 1

FK - 1.SK Prostějov 3:2 (1:2) * Hranice

Moravskoslezská liga dorostu U17

5.kolo: Hodonín - 1.SK Prostějov 1:0 (0:0)
* Fastav Zlín - MSK Břeclav 6:0 (4:0) * Baník

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

Kontakt:
email: hanaprostejov@seznam.cz, tel.: 605 306 198

HANÁ jako POLITA živou vodou,

www.vecernikpv.cz

I.A třída: Klenovicím i Čechovicím stačila jedna branka
Prostějovsko/jim – Pětasedmdesátiprocentní spokojenost zavládla po pátém kole I.A třídy u kvarteta regionálních účastníků.
Klenovice se po výhře 1:0 nad Bělotínem posunuly na druhé místo
jen bod za vedoucí Štěpánov, Čechovice po identickém výsledku
nad Slatinicemi jsou jen o krůček zpět a mají stejný bodový zisk
jako jejich poslední soupeř, jemuž i tak patří průběžná třetí pozice.
Všem těmto celkům navíc pomohla Haná Prostějov, která se nezalekla lídra a zdolala do té doby stoprocentní Štěpánov, který i tak
zůstal na prvním místě. Smutní pouze Konice. „Áčko“ v neděli prohrálo v Kozlovicích, „béčko“ již o den dříve nestačilo na Opatovice
a se čtyřmi body se propadlo na předposlední pozici.
TJ Sokol Čechovice
SK Slatinice
1:0 (0:0)
Branka: 79. Hatle. Rozhodčí:
Machala – Kučera, Hodaň. Sestava Čechovic: Piták – Vlach,
Vinklárek, Peka, Klváček –
Machýnek (88. Spálovský), Zacpal, Kolečkář, Hatle, Matula
(81. Drešr) – Jahl (46. Chmelík).
Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Soupeř měl sice sérii tří výher
a čtrnácti vstřelených branek,
ale od první minuty jsme měli
zápas pod kontrolou. Kombinací
jsme si v první půli vytvořili tři
vyložené šance a vyvrcholilo to
neproměněnou penaltou Hatleho. Platil tak stav 0:0, klukům
jsem ale říkal, ať jsou trpěliví,
že to přijde. A přišlo. Hatleho
standardka totiž proletěla stře-

dem do brány. Hosté poté vrhli
všechno do útoku, ale měli jen
jednu možnost, kterou zázračně
vychytal Piták. Výsledek je tak
pro hosty milosrdný, vyhráli
jsme zaslouženě a potvrdili jsme
body z venku. Bohužel se nám
ale zranil Jahl, na něhož byl penaltový zákrok. Výhrou jsme se
dotáhli na špici, snad nás to nakopne, potřebovali bychom ale
rozšířit úzký kádr.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Byl to vyrovnaný, ale kvalitní
zápas. Klukům jsem říkal, že my
jsme dostali čtyři branky a oni
jen tři, cením si, že jsme porazili
tým, který chce aspirovat na postup do krajského přeboru. Hosté v desáté minutě trefili břevno,
častěji jsme ale měli míč my a
také jsme nastřelili břevno a ještě i tyč. V první půli jsme byli
nervózní, ve druhé už to bylo
lepší a dařila se nám kombinace
i rychlý přechod do přečíslení.
Kluky chválím za bojovnost,
podařilo se nám i střídání. Na
tabulku se dívá pěkně, ale bylo
to teprve páté kolo a směrodatnější bude až tabulka po podzimu. Museli jsme ale střídat Borovského, utrpěl otřes mozku a
chvíli byl v bezvědomí.“

Sokol Konice „B“
FKM Opatovice-Všechovice
0:3 (0:2)
TJ Sokol Klenovice na Hané
Konický trenér Roman Jedlička
TJ Sokol Bělotín
nezvedal po celý víkend telefon
1:0 (0:0)
a nepodařilo se tak sehnat jeho
Branka: 82. Přikryl. Rozhodčí:
ohlédnutí za utkáním.
Kouřílek – Oulehla, Kulička. Sestava Klenovic: Polák – Rušil,
TJ Haná Prostějov
Lakomý, T. Cetkovský, Smékal
TJ Štěpánov
– Pytela (72. Přikryl), Všianský,
4:1 (3:0)
Rozehnal, Sigmund – Klimeš (78.
Podrobněji na jiném
Šlézar), Borovský (46. Prokop).
místě dvoustrany.
Trenér: Petr Navrátil.

Prostějovští přejeli lídra ze Štěpánova
Prostějov/ol, pk - V pátém kole
skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS nastoupili fotbalisté Haná
Prostějov na „umělce“ v areálu
SCM Za Místním nádražím proti
lídru ze Štěpánova u Olomouce.
Hosté se stoprocentním bodovým
ziskem budili respekt, načež „Hanáci“ po výprasku v minulém
zápase ve Slatinicích měli být pro
ně lehkým soustem. Kdo však byl
přítomen tomuto zápasu, nevěřil
svým očím... Haná s rychlonohými hosty nejenže držela krok a za
první půlku jim vstřelila tři branky. Výborným tahem trenéra
Koláře, jehož nohu zdobila sádra,
bylo nasazení Jiřího Zbožínka do
útoku. A ten se mu za to odměnil
hattrickem!
Již ve třetí minutě vyslal hostující Tuška první ránu na Pastyříkovu branku a stejně jako Rak
v 11. minutě mířil nad branku.
Haná držela s hosty krok a ze své
první šance v 17. minutě skórovala. Zbožínek přihrál Kolkopovi
a ten zblízka poprvé překonal brankáře Hložka - 1:0. O minutu později
zazvonila hlavička hostujícího Tuška
o tyč a domácí obránci odkopli odražený míč do pole. Ve 23. minutě
trefil pro změnu tyčku na druhé straně aktivní Zbožínek a odražený míč
tentokrát překopl Kolkop. Ve 32.minutě udeřili Hanáci podruhé. Až k
lajně si naběhl s míčem Krupička a
poslal prudký centr do vápna hostí
a Jirka Zbožínek hlavou nekompromisně nezaváhal - 2:0. V 37. minutě
zaměstnal Zbožínek hostujícího gólmana znovu, když trestný kop napálený do šibenice Hložek vyboxoval
na roh. Ve 39. minutě dostali hosté
třetí ránu do vazu! Čermák překopl
obranu hostí, Kolkop jej dal pod sebe
a nabíhající Zbožínek opět pumelicí

4:1

TJ Haná Prostějov
TJ Štěpánov

(3:0)

Branky: 32., 39. a 81. J. Zbožínek, 17. Kolkop - 52. Tuška z penalty.
Rozhodčí: Knoll ml. - Lizna, Fojtek. Žluté karty: Varga, J. Zbožínek - Hložek. Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - M. Trnavský, Procházka, Čermák, Vyskočil - Varga, M.
Kolář, Krupička, Chum – J. Zbožínek (86. Sedláček), Kolkop. Trenér: Daniel Kolář

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:

„Na rozdíl od minulého zápasu jsme podali soustředěný, bojovný, nadšený výkon a vzhledem k tomu, že jsme navíc byli produktivní vepředu, tak jsme zaslouženě vyhráli. Ze soupeřů, proti kterým jsme zatím
nastoupili, patřil Štěpánov mezi ty slabší, byť tabulku vedl.“

Lukáš VESELSKÝ - TJ Štěpánov:

„Určitě jsme domácí nepodcenili, ale malé hřiště, umělá tráva a tragický
výkon rozhodčího rozhodl... Prohráli jsme po zásluze, ale I.A třída není
okres a z výkonu sudího musely být oba týmy nešťastné! Ze čtyř gólových situací špatně posoudil dvě. I kdyby však domácí dali pouze góly
dva, stejně by vyhráli...“
prostřelil brankáře Hložka - 3:0.
I ve druhém poločase hosté podnikali jeden útok za druhým ve
snaze zvrátit výsledek zápasu.
Domácí obraně se je však dařilo
eliminovat. Haná však také útočně nezaostávala a tak se bylo na
co dívat. Střelu Martina Koláře v
51. minutě vyrazil brankář Hložek na roh, v následující minutě
posoudil hlavní arbitr zápasu zákrok Vargy ve vápně jako faul
a nejaktivnější hráč hostí Tuška pokutový kop s přehledem proměnil
- 3:1. Hosté ještě zahrozili v 63.
a 68. minutě, ale střela Dondy a
hlavička Tušky minuly Pastyříko-

vu branku. Třešničku na vítězném
dortu Hanáků tak stanovil svým
hattrickem v 81. minutě Zbožínek.
Trestným kopem z hranice vápna
obstřelil zeď štěpánovských hráčů
i s gólmanem Hložkem - 4:1! Tři
góly a jedna asistence - to bylo galapředstavení tohoto prostějovského hráče, který se již směle řadí k
legendám Hané! V šatně Hanáků
pak ještě dlouho zněl vítězný chorál unavených, ale šťastných hráčů.
V příštím kole zajíždí prostějovští
fotbalisté v sobotu 14. září do Lipníka nad Bečvou a pokud předvedou
stejný bojovný výkon, nemusí se
o výsledek vůbec bát...

www.vecernikpv.cz
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I.B třída: Vrchoslavice nadělovaly, Hvozd podruhé v řadě zvítězil
Prostějovsko/jim – Téměř maximální počet bodů
vytěžila z pátého kola I.B třída osmička regionálních
zástupců. Ve dvojici derby zvítězily v sobotu Plumlov
nad Nezamyslicemi a o den později Lipová v Kostelci,
Vrchoslavice přivedla k výhře v Brodku u Přerova druhá
půle a její výsledek 5:0. Pivín potvrdil stoprocentní domácí bilanci a již po pěti kolech vyrovnal loňský bodový zisk
za celý podzim, Hvozdu se výhru z Červenky podařilo
potvrdit i doma s Lutínem a posunul se do středu tabulky.
K výhře měly blízko i Mostkovice, leč v posledních minutách se Tovačovu podařilo vyrovnat. Porážka Všechovic
také znamená, že se do čela dostaly Býškovice, jimž na
jaře od sestupu pomohly jen lepší vzájemné zápasy s
Jesencem.

TJ FC Kostelec na Hané
SK Lipová
1:2 (1:1)
Branky: Baláš – Dostál, Bross.
Rozhodčí: Přikryl – Vičar, Fojtek.
Sestava Kostelce na Hané: L. Menšík – M. Synek, Začal, Merta, Baláš
(70. Chytil) – Móri, T. Menšík (75.
Závodský), Grepl, Vyhlídal – Hon,
Vařeka. Trenér: Petr Walter. Sestava Lipové: Števula – Barák, Ohlídal,
Spáčil, Žilka – Z. Koudelka, Macourek (60. R. Burget), Růžička, Takáč
– Bross (80. Vlček), Dostál. Trenér:
Pavel Růžička.

každém poločase jsme nedali jednu
tutovku, do vedení nás poslal ranou
z dvaceti metrů do šibenice Baláš.
Hosté vyrovnali laciným gólem do
šatny a z trestňáku dali na 1:2. Tentokrát nás nepodržel gólman, vyrovnání byla vyloženě jeho chyba, ale to
se stává i v reprezentaci a nesvaluji to
na něho. Bodově je to zatím nic moc,
ale třikrát jsme prohráli o gól. Umíráme na proměňování šancí, jinak
bychom byli úplně jinde. Nikdo nás
totiž vyloženě nepřehrál a musíme se
z toho oklepat.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Hráčům nemám stejně jako před
týdnem co vytknout. Hráli dobře
a nevyhrál lepší, ale šťastnější. V

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Bylo to korektní z obou stran. Vyhráli jsme zaslouženě, měli jsme
víc šancí a byli jsme o gól lepší.
Konečně nám vyšel i zápas venku,

Ostrava - Frýdek-Místek 9:1 (4:0) * SFC Opava
- MFK Karviná 4:2 (1:2) * Vyškov - Sigma Olomouc 0:3 (0:0) * Hlučín - Kroměříž 5:2 (3:0) *
1.SC Znojmo FK - Vysočina Jihlava 2:3 (2:2) *
FC Slovácko - Fotbal Třinec 3:1 (1:1) * Zbrojovka Brno - HFK Olomouc 3:0 (1:0).
1.FC Baník Ostrava 6 6 0 0 39:8 18
2.FC Vysočina Jihlava6 5 1 0 18:6 16
3.FC Zbrojovka Brno 6 4 1 1 27:6 13
4.SK Sigma Olomouc 6 4 1 1 27:10 13
5.Slezský FC Opava 6 4 1 1 20:10 13
6.MFK OKD Karviná 6 4 1 1 18:8 13
7.1.SK Prostějov 6 4 0 2 19:13 12
8.FC Fastav Zlín
6 3 0 3 21:11 9
9.FC Hlučín
6 3 0 3 15:15 9
10.MFK Frýdek-Místek 6 3 0 3 9:14 9
11.1.FC Slovácko 6 2 0 4 11:15 6
12.FK Fotbal Třinec 6 2 0 4 7:12 6
13.1.HFK Olomouc 6 2 0 4 7:17 6
14.RSM Hodonín 6 1 2 3 6:15 5
15.1.SC Znojmo FK 6 1 1 4 9:18 4
16.MFK Vyškov
6 1 0 5 3:22 3
17.SKHSlavia Kroměříž 6 1 0 5 9:37 3
18.MSK Břeclav
6 0 0 6 4:32 0

Krajský přebor - starší žáci:
2.kolo: Zábřeh - Jeseník 2:0 (1:0),
branky: Žák,Paclík. Želatovice Mohelnice 1:8 (1:4), branky: Vlček - Karas
5x,Morávek,Cikryt,Svoboda. Lipník - Konice
0:2 (0:1), branky: Spurný,Muzikant. Černovír
- Brodek u Př. 3:3 (2:3), branky: Dočkal
2x,Nezval - Černík 2x,Bundil. Slatinice - Nové
Sady 0:0. Čechovice - Náměšť na Hané
3:2 (1:0), branky: Frohn,Výmola,Piňos Vymětal,vlastní. Nemilany - Velké Losiny 2:4
(2:2), branky: Mešťánek,Komárek - Zrník
2x,Bureš,Žák.
1. Zábřeh
2 2 0 0 13:0 6
2. Mohelnice
2 2 0 0 12:3 6
3. Brodek u Př.
2 1 1 0 7:4 4
4. Náměšť na
2 1 0 1 7:4 3

už jsme to potřebovali. Hráli jsme
jako celek, ne jako jednotlivci a
jsem maximálně spokojen s přístupem i hrou. Chybí nám ale pravý
střelec, co by ze tří šancí dal dva
góly, časem se to ale obrátí. Teď
hostíme Býškovice a cílem je porazit je. Snad zopakujeme tento
výkon a ještě přidáme góly navíc,
abychom se dostali na první místo.“

TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Radslavice
2:1 (2:1)
Branky Pivína: Frýbort, Labounek. Rozhodčí: Kološ – Konečný,
Krutovský. Sestava Pivína: Novák – Martinec, Fialka (70. Filka),
Zbožínek – Bartoník, Frýbort, V.
Švéda – Svozil – Sedlák (46. Šišma), Labounek. Trenér: Jaroslav
Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Začali jsme dobře, dvacet minut
jsme drželi míč a vytvářeli si šance. Nedali jsme dvě gólovky, Svozil trefil břevno, ale pak se po rohu
Svozila trefil Frýbort. Ještě pět minut jsme hráli dobře, ale pak přišel
vysoký centr za obranu, útočník
vystihl malou domů a bylo to 1:1.
V pětačtyřicáté minutě ale Svozil
posunul na Labounka a ten křižnou
ranou dal gól do šatny. Ve druhé
půli jsme přeskupili sestavu, Fialku
jsem posunul do útoku a Zbožínka

5. Velké Losiny
6. Jeseník
7. Čechovice
8. Želatovice
9. Konice
10. Černovír
11. Slatinice
12. Nové Sady
13. Nemilany
14. Lipník

2
2
2
2
2
1
2
2
1
2

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
2

4:4
2:2
5:6
6:9
2:11
3:3
1:4
1:5
2:4
1:7

3
3
3
3
3
1
1
1
0
0

Krajský přebor - mladší žáci:
2.kolo: Želatovice - Mohelnice 0:5 (0:4), brulík
3x,Kraus,Hendrych. Zábřeh - Jeseník 1:4 (0:2),
branky: Nízký - Latzel 2x,Zelinka,Cundrla. Slatinice Nové Sady 2:1 (0:0), branky: Šnobl,Kalvoda - Janků.
Nemilany - Velké Losiny 6:1 (3:0), branky: Koudelka
2x,Karásek,Irgl,Pelíšek,Lehar - Hanulík. Lipník Konice 5:8 (1:2), branky: Křístek 2x,Vybíral 2x,Vítek

stáhl na posledního, patnáct minut
bylo jakž takž, pak nás ale soupeř
zatlačil a strachovali jsme se. Do
gólovky jsme ho ale nepustili a
sami jsme měli tři pološance z brejků, ty jsme ale nedotáhli. Celkově
jsme spokojeni, loni jsme devět
bodů měli za celý podzim.“

TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Mostkovice
2:2 (1:2)
Branky Mostkovic: Kapounek,
Dadák. Rozhodčí: Majer – Dokoupil, Milar. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, Karafiát, Milar,
V. Vojtíšek – Šlambor (80. Chmelař), O. Zapletal, Kapounek (70.
Pospíšil) – Hanák, M. Vojtíšek –
Dadák. Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Před zápasem bych bod bral, po
zápase ne. V první půli jsme byli
lepší, vedli jsme po hlavičce Kapounka, domácí sice dokázali vyrovnat, ale Dadák stihl dát na 2:1,
navíc jsme ještě trefili tyč a od Dadáka se míč před prázdnou bránou
odrazil mimo. Kdybychom to dali,
bylo by po zápase. Ve druhé půli to
již bylo vyrovnané. Domácí kousali, do stoprocentních šancí jsme je
ale nepouštěli. Přesto dokázali tři
minuty před koncem vyrovnat a
stejně jako s Kostelcem a Býškovicemi jsme přišli o výhru. Přestali
jsme kombinovat přesně, ubylo
- Paš 4x,Škrabal 3x,Křesala. Černovír - Brodek u Př. 6:0
(2:0), branky: Lezna,Placek,Kučera,Malíšek,Švancara,
Hanousek. Čechovice - Náměšť na Hané 5:1 (3:0),
branky: Grulich 2x,Baroš F.,Flajsar,Hájek - Srovnal.

1. Jeseník
2. Čechovice
3. Slatinice
4. Černovír
5. Nemilany
6. Lipník
7. Zábřeh
8. Mohelnice
9. Konice
10. Želatovice
11. Nové Sady
12. Brodek u Př.
13. Náměšť na
14. Velké Losiny

2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2

16:1
11:1
5:3
6:0
6:1
13:10
7:4
5:6
8:11
1:5
1:3
2:9
3:13
1:18

6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

i míčů za obranu a stále nás trápí
FC Hvozd
zakončení. Musíme se připravit na
TJ Sigma Lutín
derby o vládce přehrady, nyní mi
3:1 (2:1)
kvůli práci a zranění chyběli Musil,
Petr Zapletal i syn.“
Branky Hvozdu: F. Coufal, Vánský, V. Bílý. Rozhodčí: Dokoupil
FK Brodek u Přerova
– Kašpar, Jelínek. Sestava Hvozdu:
TJ Sokol Vrchoslavice
Koutný – L. Poles, J. Poles, Vyrou2:6 (2:1)
bal – P. Muzikant, J. Bílý, F. Coufal
Branky Vrchoslavic: Trávní- (65. Vydržel), Vánský, V. Bílý (82.
ček 2, Lacina , Zatloukal, Holub. Grulich) – Z. Poles, P. Coufal (78. M.
Rozhodčí: Pivoňka – Zemánek, Muzikant). Trenér: Karel Procházka.
Skopalík. Sestava Vrchoslavic:
Hodnocení trenéra Hvozdu
Loučka – J. Šmíd, Novák, GajdoKarla Procházky:
šík, Spiller – Trávníček, Lacina,
Zatloukal, Polášek (50. P. Horák „Začali jsme bázlivě, nepřesnostmi a
st.), P. Horák ml. (80. Coufalík) – nerozhodností obránců jsme pouštěli
Lutín do tlaku, padl z toho i první gól.
Holub. Trenér: Roman Šmíd.
Pravý obránce se dopustil kiksu, když
Hodnocení trenéra Vrchoslavic podběhl balon a vzniklo z toho přečíslení. V třicáté minutě se ale Coufalovi
Romana Šmída:
„Byl to duel dvou rozdílných polo- podařilo trefit do šibenice a ještě do
časů. Zatímco v prvním jsme hráli poločasu propálil změť hráčů Jirka
profesorsky a 1:2 ho prohráli, druhý Vánský. I po přestávce byl Lutín herjiž byl pod naší taktovkou, promě- ně lepší a přehrával nás v poli, deset
ňovali jsme šance a vyhráli jsme ho minut před koncem ale Vojta Bílý pře5:0. Vedli jsme 1:0 a vzápětí šel Ho- šel přes dva hráče a prostřelil i branlub sám na brankáře, jenže nedal, káře. Hosté měli velice dobrý, mladý
a domácí dvěma pokusy ze střední a běhavý tým, vytvořili si víc gólovek
vzdálenosti otočili. Chtěli body a než my, ale Koutný chytl několik jasbyli lepší v pohybu, my jsme hráli ných branek. Stále ovšem hrajeme o
spíše pozičně a do vyložených gólo- záchranu, na ni potřebujeme devět vývek je nepouštěli. O přestávce jsem her a zatím máme dvě. Bude to ještě
trochu zvýšil hlas, v pětapadesáté daleká cesta.“
minutě jsme vyrovnali na 2:2 a už
TJ Sokol Plumlov
to bylo jednostranné. Dostáváme
TJ Haná Nezamyslice
se do spousty šancí a tentokrát to v
3:1 (1:0)
zakončení nebyla trápená jako třeba
s Býškovicemi nebo Tovačovem.“
Podrobněji na straně 23.

Okresní přebor mladších žáků

Okresní přebor žáků
1.kolo: FC Kostelec na Hané-FC Dobromilice
3:2 (1:0), Sokol Brodek u PV-, FC Kralice-Sokol
Protivanov 2:1 (1:1), Jiskra Brodek u KoniceHaná Nezamyslice 1:6, Sokol Určice-FC Hvozd
7:0, Sokol Bedihošť-Sokol Plumlov 2:7, Sokol v
22:0 6 Pivíně-Haná Prostějov 8:2.
9:2 6 5.kolo: , FC Kralice-FC Dobromilice 6:0 (4:0),
6:1 6 Jiskra Brodek u Konice-Sokol Brodek u PV 0:10,
5:1 6 Sokol Určice-FC Kostelec na Hané 1:0 (1:0),
9:4 3 Sokol Bedihošť-, Sokol v Pivíně-Sokol Protivanov
4:3 3 19:0, Haná Prostějov-Haná Nezamyslice 4:3,
6:6 3 Sokol Plumlov-FC Hvozd 6:2 (1:2).
4:5 3 1. Sokol v Pivíně 3 3 0 0 33:5 9
2. Sokol Plumlov 3 3 0 0 18:7 9
1:5 0
3. Sokol Brodek u PV2 2 0 0 14:0 6
1:7 0 4. Sokol Určice 2 2 0 0 8:0 6
1:10 0 5. Haná Prostějov 3 2 0 1 16:12 6
1:25 0

5.kolo: FC Kralice-Sokol Klenovice 1:2 (1:0), FK
Němčice-Sokol Brodek u PV 2:4, Sokol ČechoviceJiskra Brodek u Konice 3:0, Sokol OtaslaviceSokol Určice 1:3, Sokol v Pivíně-Sokol Držovice
17:0, FK Vyšovice-Sokol Přemyslovice 1:6.

1. Sokol v Pivíně 2
2. Brodek u PV 2
3. Sokol Klenovice 2
4. Sokol Čechovice 2
5. Sokol Otaslavice 2
6. Sokol Určice 2
7. Sokol Přemyslovice 2
8. FK Němčice 2
9. Brodek u Konice 2
10. FC Kralice
2
11. FK Vyšovice 2
12. Sokol Držovice 2

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

Přebor OFS Prostějov II.třída
5.kolo: Sokol Vrahovice-Sokol Zdětín 1:1
(1:0), branky: Kočař - Zdráhal, FK NěmčiceSK Jesenec 0:2 (0:1), branky: - Tichý,
Sokol Určice B-Sokol Protivanov 0:2 (0:1),
branky: - Pospíšil 2, Sokol PřemysloviceSokol Brodek u PV 4:1 (1:1), branky:
Tyl 3, Kučera - Krejčí, Sokol Čechovice
B-Haná Prostějov B 2:1 (0:1), branky:
Chmelík, Klimeš - Gábor, Sokol OlšanySokol Otaslavice 4:1 (3:1), branky: Hošák
2, Liška, Poláček - Grmela, Smržice-Sokol
Držovice 0:5 (0:3), branky: - Preisler 2,
Hausknecht, Rolný, Šatný, Otinoves-Horní
Štěpánov 2:1 (1:0), branky: Janeček,
Lofítek - Ščudla.
1. Sokol Olšany 5 5 0 0 13:5
2. SK Jesenec 5 4 0 1 12:3
3. Sokol Určice B 5 3 1 1 9:5
4. Sokol Brodek u PV 5 3 1 1 10:7
5. Sokol Přemyslovice 5 3 0 2 14:7
6. Otinoves
5 3 0 2 15:9 9
7. Sokol Protivanov 5 3 0 2 10:8
8. Horní Štěpánov 5 2 1 2 9:8
9. Sokol Držovice 5 2 0 3 12:6
10. Haná Prostějov B 5 2 0 3 6:13
11. Sokol Otaslavice 5 2 0 3 5:13
12. Sokol Vrahovice 5 1 1 3 11:13
13. Sokol Zdětín 5 1 1 3 8:13
14. Smržice
5 1 1 3 11:19 4
15. FK Němčice 5 1 0 4 3:7
16. Sokol Čechovice B5 1 0 4 2:14
Kanonýři: 6 - Lofítek Marcel (Otinoves), 5 Preisler David (Sokol Držovice), Blekta Radomír
(Otinoves), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín),
4 - Navrátil Pavel (Horní Štěpánov), Růžička
Kamil (Sokol Přemyslovice), Studený Jan (Sokol
Vrahovice), Tichý Petr (SK Jesenec).
III. třída
5.kolo: FC Kralice B-Sokol Zdětín B 1:0 (0:0),
FK Vyšovice-Sokol Vrahovice B 6:0 (2:0),
Sokol Plumlov B-Skalka 2011 1:3, Jiskra
Brodek u Konice-Pavlovice u Koj. 1:2, Sokol v
Pivíně B-FC Dobromilice 2:3, FC Ptení-Sokol
Vicov 4:2, Sokol Bedihošť-Haná Nezamyslice
B 3:2 (2:2), Sokol Tištín-Sokol Mostkovice B
4:0 (2:0).
1. Sokol Tištín
5 4 1 0 18:6
2. Skalka 2011 5 4 0 1 26:4
3. FK Vyšovice 5 4 0 1 12:2
4. FC Kralice B 5 4 0 1 11:5
5. FC Dobromilice 5 3 1 1 14:9
6. FC Ptení
5 3 0 2 11:9
7. Nezamyslice B 5 2 2 1 15:14
8. Sokol Vicov
5 2 1 2 8:7
9. Pavlovice u Koj. 5 2 1 2 11:13
10. Brodek u Konice 5 1 2 2 10:11
11. SokolMostkoviceB 5 1 1 3 4:10
12. Sokol Zdětín B 5 1 1 3 7:16
13. Sokol Vrahovice B 5 1 1 3 7:26
14. Sokol Bedihošť 5 1 0 4 10:19
15. Sokol v Pivíně B 5 0 2 3 8:11
16. Sokol Plumlov B 5 0 1 4 11:21
Kanonýři: 6 - Špaček Jakub (FC Dobromilice),
5 - Grepl Tomáš (Jiskra Brodek u Konice), 4 Kaděra Jiří (Skalka 2011), Sekanina Jan (FC
Ptení), Spisar Ondřej (Skalka 2011).
IV. třída
5.kolo: Sokol Kladky-Sokol Přemyslovice
8:0 (6:0), Sokol Otaslavice B-, Želeč-Sokol
Protivanov B 0:3 (0:2), branky:, Sokol IvaňSokol Čechy pod Kosířem 6:0, Sokol Brodek u
PV B-Morávia Doloplazy 4:2, Sokol TvoroviceBiskupice 3:4.
1. Sokol Kladky 6 6 0 0 36:0
2. Sokol Tvorovice 9 6 0 3 39:24
3. Sokol Ivaň
9 6 0 3 33:18
4. Sokol Protivanov B 9 6 0 3 24:18
5. Želeč
9 6 0 3 15:9
6. Brodek u PV B 9 6 0 3 27:30
7. Čechy pod Kosířem 9 3 0 6 18:21
8. Morávia Doloplazy 9 3 0 6 24:30
9. Biskupice
9 3 0 6 21:30
10. Sokol Otaslavice B 6 0 0 6 6:33
11. Sokol Přemyslovice 6 0 0 6 9:39
Kanonýři: 5 - Kolečkář Petr (Sokol Tvorovice), 4
- Sedlák Tomáš (Želeč), 3 - Havelka Patrik (Sokol
Čechy pod Kosířem), Jozek Jakub (Morávia
Doloplazy).
Okresní přebor dorostu
5.kolo: Smržice-Haná Nezamyslice 1:1, Sokol v
Pivíně-Sokol Přemyslovice 4:0, Sokol PlumlovFC Dobromilice 1:1 (0:0), Sokol Vrahovice-Sokol
Držovice 10:1.
1. Sokol v Pivíně 3 3 0 0 13:1 9
2. Sokol Vrahovice 3 2 1 0 20:2 7
3. Sokol Plumlov 3 1 2 0 7:3 5
4. Haná Nezamyslice 3 0 3 0 2:2 3
5. Sokol Přemyslovice 3 1 0 2 1:8 3
6. Smržice
3 0 2 1 2:3 2
7. FC Dobromilice 3 0 2 1 3:7 2
8. Sokol Držovice 3 0 0 3 3:25 0
6. FC Kralice
3
7. Kostelec na Hané 3
8. Haná Nezamyslice3
9. Sokol Protivanov 3
10. Sokol Bedihošť 2
11. FC Dobromilice 3
12. Brodek u Konice 3
13. FC Hvozd
3

2
2
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
2
3
3
3

8:5
6:3
12:11
3:22
3:9
5:14
1:19
3:23

6
6
3
3
0
0
0
0

Veškeré úřední zprávy a další
aktuality mohou zástupci
jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet na
internetových stránkách

WWW.
OFSPROSTEJOV.CZ !
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Už za šest dnů je to tady! Prostějovští hokejisté zahájí svoji jízdu za postupem v sobotu na ledě Poruby

HOLA, HOLA, PRVNÍ LIGA VOLÁ...
Prostějov/jim - Vedení Jestřábů, realizační tým ani samotní hráči se netají tím, že
na nic jiného než na postup
do vyšší soutěže nepomýšlejí. Dokazují to jejich výkony
i výsledky v přípravných
utkáních, když dokázali hned
šestkrát nastřílet pět a více
branek, fanoušci se tak, jak
se zdá, mohou těšit na atraktivní ofenzivní podívané se
spoustou šancí i gólů.
Při pohledu na složení kádru
je patrné, že se funkcionáři
snažili na Hanou přivést ze-

jména mladé hráče. Věkový
průměr dosahuje čtyřiadvaceti let, pouze dvojice Lukáš
Duba - Michal Černý se řadí
mezi třicátníky. Spousta hráčů
má navíc zkušenosti z nejvyšších domácích mládežnických
i mužských soutěží, takže si
těžko mohou dávat menší cíle.
Kromě talentu, rychlosti
a touhy prosadit se i ve vyšších patrech to ovšem s sebou přináší rovněž otázku,
jakou disponují psychickou
odolností, pokud by se chvíli
nedařilo. Při poklesu výkon-

nosti ofenzivy bude velký tlak
ležet zejména na brankářské
trojici, které je ovšem dohromady teprve čtyřiašedesát
let a mezi dospělými zatím
nemají odchytáno téměř nic.
Možná i proto se bude speciálně o mentální trénink starat Jiří Vykoukal.
Druholigový ročník začíná
již v sobotu a prostějovští
hokejisté se poprvé představí na ledě Poruby. Domácí
premiéru si pak tým odbude
následující středu proti Hodonínu, načež bude následo-

vat prestižní hanácké derby
v Přerově.
Již přípravné duely ukázaly,
že fanoušci na Jestřáby nezanevřeli a jsou po dlouhé pauze
natěšeni na úspěšnou sezónu.
Lze tak předpokládat, že i během nadcházejícího ročníku
bude na prostějovském zimním stadionu panovat skvělá
atmosféra. A i díky ní se následně obrozený tým usadí na
špici tabulky a pozici následně
potvrdí také v rozhodujících
bojích play off, případně v baráži o první ligu.

Kapitánem Jestřábů
zůstává Lukáš Duba
Prostějov/jim - Staronovým
kapitánem
prostějovských
hokejistů se stal Lukáš Duba.
Šestatřicetiletý forvard s extraligovými zkušenostmi povede mužstvo s „céčkem“ na
dresu i v soutěžním ročníku
2013/2014, jeho zástupci určil
kouč Josef Málek za obránce
Michala Nedbálka a za útočníky Lukáše Luňáka.
„Kapitán má své povinnosti vůči
týmu a to není jen tak. Lukáš je
ideálním kapitánem. Nebere na

sebe veškerou pozornost, kluci
ho respektují a povinnosti, o kterých mluvím, plní přesně,“ vysvětlil svou volbu Josef Málek.
K bývalému hráči Vsetína, Kladna, Havířova či Zvolenu má
přesto jednu výtku: „Jen bych
chtěl, aby se trošičku krotil při
debatách s rozhodčími, odvádí
ho to od výkonu a jen si je proti
sobě štve. Ale od toho má mě a já
pokutový řád, a to jsou argumenty, které by mu mohli pomoci...,“
poznamenal s úsměvem Málek.

Dostal důvěru. Kapitánské "céčko" se opět objeví na drese Lukáše Duby, který bude krýt záda svým spoluhráčům i v nadcházejícím
ročníku 2. ligy, skupiny Východ.
Foto: www.lhkjestrabi.cz

„TŘEŠINKOU NA DORTU BY BYLA

JEDNOZNAČNĚ OSLAVA POSTUPU“
Sportovní manažer a hlavní kouč Josef Málek
se těší na příjemně prožitý ročník

Prostějov - Mužem, jenž dostal za úkol složit fungující kádr a následně celý kolektiv z lavičky dovést
k prvenství ve východní skupině druhé ligy, které by
se mělo přetavit v postup do vyšší soutěže, se stal
Josef Málek. Dlouholetý přerovský trenér a naposledy kouč Valašského Meziříčí se těší, že v Prostějově
zažije úspěšnější sezonu. Samotné přípravné období jej i přes mírně rozpačitý závěr naplňuje optimismem. Jak ovšem prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, dosavadní úspěšné výsledky
nechce přeceňovat. Naopak stále vidí ve hře určité
rezervy a věří, že se hráči dokáží úspěšně vyrovnat
i s případným poklesem formy.
Jiří Možný
Na přelomu jara a léta
jste se stal novým koučem
Jestřábů. Jaké máte z úvodních
měsíců u týmu pocit?
„Trenérem jsem se stal už od
května a s částí týmu jsme začali
trénovat v červnu. Pocity mám
pořád stejné jako na začátku, plno
práce a hodně zodpovědnosti
k projektu, který v Prostějově
vzniká. Je pravda, že start máme
úspěšně za sebou a podařilo se
nám až na dva tři útočníky, kdy
stále čekáme na Martina Kryla,
dostat do týmu všechny vybrané
hráče. Spolupráce mezi vedením
a týmem kolem družstva taky
nabývá své pevně dané rysy a tak
věřím, že jsme vykročili pravou
nohou.“
Kráčíte
od
výhry
k výhře, jak jste spokojen
s přípravným obdobím?
„Zatím jsme spokojeni po stránce
výsledků i rodícího se herního
projevu. Mužstvo má pevný
opěrný bod ve výkonech všech
tří brankářů, kteří se v přípravě
představili. Má svou útočnou sílu
a v utkání s Hodonínem, kdy se
nevyvíjelo všechno podle našich
představ, jsme ukázali i 'morál'.
Hodně práce je ale ještě před
námi. Máme komplikovanou
rozehrávku a obrana potřebuje
těsnější spolupráci všech hráčů.
Zatím se nám chce víc útočit jak
bránit a to nejde. Taky jsme měli
hodně vyloučených, to se musí
také změnit!“
Očekával jste, že budete
v přátelácích natolik suverénní?
„Je to trochu zavádějící. Jestli
chcete hrát na postup, a to my
chceme, musíte neustále měřit
jiným metrem a ptát se sami sebe:
'Stačil by náš dnešní výkon na
Třebíč, Jihlavu nebo Havířov?'

Samozřejmě jsme za přípravu,
jak se nám povedla, rádi. Tvořil
se nový tým a nezanedbatelnou
součástí jeho přípravy byl kontakt
s fanoušky. Museli jsme dát do
hry něco, co by je přesvědčilo, že
to myslíme s jejich týmem sakra
vážně.“
Výsledky jsou jedna věc,
jakou radost vám dělá
předváděná hra?
„Ještě pořád to není to pravé
ořechové. Pozitivní ale je, že
kluci mají potenciál i chuť. Myslím, že na sezonu budeme dobře
připraveni. Do prosince budou
mít všichni dost sil a soutěž bude
myslím velmi vyrovnaná. Po
ě y podpod
Novém roce by se nám měly
otenciál,
mínky, které máme, a potenciál,
který jsme z toho dokázalii vytěžit,
zúročit.“
Podařilo se vám přes léto
s hráči absolvovatt vše, co
jste si naplánoval?
deme po„Od samotného začátku jdeme
dle plánu, který jsme si stanovili,
tanovili,
a co do kapacity tak i intenzity
nzity
se mu snažíme maximálně
álně
přiblížit. Vyjádřeno v prorocentech se nám to daří tak
ak
na šestadevadesát procent.
nt.
Například nástup na led
ed
v neděli 4. srpna jsme museli
seli
ože
posunout na pondělí, protože
při letošním počasí nebylo
bylo
nout
možné výrobu ledu stihnout
vali.
tak, jak jsme si představovali.
Kádr „A“-mužstva
stva
ami
se mezi sezonami
odvýrazně obměnil, jak hodolenotíte současnou sílu kolektivu?
ěhu
„Tu ukáže tým v průběhu
ádli
sezony. Začátek jsme zvládli
a teď bude důležitý vstup do
kal,
ročníku. Jak už jsem říkal,
am
zatím je to lepší v útoku, tam
ořit
si tlak dokážeme vytvořit
očit.
i ho umíme náležitě zúročit.
aně,
Pracovat musíme na obraně,

není ještě kompaktní, je to ta
achillova pata, která nás tlačí.
Chybí jistota, s kterou bychom
chtěli soupeřovy útoky eliminovat, nemůžeme doma dostat šest
branek. To je 'skandál', jak říká
masér. Už tři nebo čtyři branky
se těžko přestřílí a nemusí to
vždycky vyjít.“
V Prostějově se sešli
mladíci i zkušení hokejisté, jaká je zatím atmosféra?
„Atmosféra v kabině je skvělá.
Jedna příhoda za všechny.
Doufám, že se Vydra (Lukáš
Vydržel - pozn. autora) neurazí.
Pokazil se nám v kabině pisoár a masér tam nalepil cedulku s nápisem 'nepoužívat'.
Neuběhla ani minuta a našel
tam v polovině potřeby Vydru.
Nevěřil vlastním očím. Když
se do chudáka pustil, stačilo
z nešťastníka vypadnout, že

si myslel, že to tam dal někdo
schválně jako fór. Učíme se
pořád (smích).“
Jsou hráči dostatečně
psychicky
odolní
a připraveni na případné
porážky, kterým se asi nejde
vyhnout?
„Víte, to nedokáže nikdo
odhadnout, dokud taková situace
nenastane. Já věřím, že malou
ukázku jsme předvedli právě v utkání s Hodonínem. Každopádně
chceme hrát tak, abychom to
museli zkoumat co nejméně.“
Vedení již dlouhou dobu
avizuje, že cílem je postup do první ligy. Koho
považujete za hlavní konkurenty?
„Konkurentů bude jedenáct,
pokud si nebudeme ubližovat
sami... (úsměv) Letos budeme
v hledáčku každého soupeře

„Zatím je to lepší v útoku, tam si tlak
dokážeme vytvořit i ho umíme náležitě
zúročit. Pracovat musíme na obraně,
není ještě kompaktní, je to ta
achillova pata, která nás tlačí.“
hlavní trenér a sportovní manažer Jestřábů
JOSEF MÁLEK o spokojenosti se současným herním projevem

Foto: www.lhkjestrabi.cz

v každém
zápase. Osobně bych tu
ka
play
pla
lay off osmičku ale hledal mezi
týmy
tým
m Přerov, Poruba, Opava,
Vsetín,
Vse
e Technika Brno, Hodonín.
Tohle
Toh
hl si myslím budou ti, kteří buddou určovat pořadí čela tabulky.
Neobáváte
se
netrpělivosti vedení, kdyby nastala krátká série
neú
neúspěchů?
„Vý
„Výpadku se neobávám. Taková
situ
situace, pokud by nastala, postihla
by patrně jen můj post. Projekt je
al dobře nastartovaný, stojí na
ale
pe
pevných
nohou a vedení přesně
ví co chce od každé sezony.“
ví,
Na co se osobně nejvíce
těšíte?
„Na vyluštění letošní tajenky,
na práci s tímto mužstvem.
Jak s hráči, tak se svými kolegy z realizačního týmu. Na
děk
děkovačky, kterých jak doufám
bud
bude dosytosti. Jsem od přírody
opti
optimista, až chorobný, a tam, kde
nes
nesvítí sluníčko a lidé se nesmějí,
byc být nemohl. A tak se těším
bych
i na ty těžkosti, bez kterých se takov
ková práce neobejde. Třešinkou
na dortu by byla jednoznačně
osla
oslava postupu.“

Hráčský kádr mužů LHK Jestřábi Prostějov
pro sezonu 2013/2014

hráč
Brankáři:
Ondřej Kocián
Kevin Rozum
Lukáš Vydržel

datum narození

výška

váha

hůl

20. března 1991
11.března 1993
26. dubna 1991

178 cm
180 cm
185 cm

78 kg levá
83 kg levá
65 kg levá

hostování ze Sparty Praha
hostování ze Zlína
LHK Jestřábi

Obránci:
Robert Jedlička
Marek Kaluža
Aleš Knesl
Jan Kolibár
Jakub Kořínek
Robin Malý
Michal Nedbálek
Filip Švaříček
Jan Veselý
David Brančík

11. září 1989
12.října 1993
5.ledna 1990
30. května 1990
25. ledna 1990
17. května 1989
1. dubna 1985
30. prosince 1991
1. března 1991
25. srpna 1994

188 cm
190 cm
193 cm
189 cm
182 cm
181 cm
183 cm
185 cm
191 cm
186 cm

95 kg
75 kg
99 kg
98 kg
82 kg
80 kg
88 kg
104 kg
93 kg
81 kg

levá
levá
levá
levá
levá
pravá
levá
levá
levá
levá

LHK Jestřábi
LHK Jestřábi
hostování z Roudnice n. L.
LHK Jestřábi
hostování ze Sparty Praha
hostování z Berouna
hostování z Olomouce
hostování ze Sparty Praha
hostování ze Sparty Praha
příchod z juniorky

Útočníci:
Šimon Antončík
Martin Belay
Viktor Coufal
Michal Černý
Lukáš Duba
Juraj Jurík
Martin Kryl
Frank Kučera
Lukáš Luňák
Vladimír Stejskal
David Šebek
Matouš Venkrbec

28. října 1990
15. března 1991
22. srpna 1989
11. června 1973
1. srpna 1977
20. listopadu 1989
6. října 1991
28. června 1991
3. května 1989
5. července 1989
21. prosince 1984
11. května 1989

191 cm
177 cm
178 cm
178 cm
184 cm
175 cm
173 cm
183 cm
177 cm
181 cm
173 cm
193 cm

84 kg
82 kg
88 kg
88 kg
91 kg
78 kg
75 kg
94 kg
80 kg
88 kg
70 kg
90 kg

pravá
levá
pravá
levá
levá
levá
levá
levá
levá
levá
levá
levá

hostování ze Sparty Praha
hostování z Mladé Boleslavi

Realizační tým:
Hlavní trenér
Josef Málek
Asistent trenéra
Petr Zachar
Trenér pro mentální přípravu Jiří Vykoukal
Vedoucí mužstva
Josef Ovečka
Kustod a masér
Luděk Olbert
Lékař
MUDr. Vladimír Macháček
Fyzioterapeut
Mgr. Michael Polák

z kádru jestřábů odešli...

status

LHK Jestřábi
LHK Jestřábi
hostování ze Zlína
LHK Jestřábi
hostování ze Sparty Praha
hostování ze Sparty Praha
hostování z Č. Budějovic
LHK Jestřábi
hostování z Olomouce

Vedení klubu:
Předseda klubu
Michal Tomiga
Sekretář klubu
Ing. Petr Zachar
Generální manažer
Dr. Jaroslav Luňák
Asistentka GM
Iveta Berková DiS.
Sportovní manažer
Josef Málek
Finanční ředitelka
Ing. Markéta Kožená
Marketingový ředitel
Martin Kopečný
Pracovník marketingu
Lukáš Majer

Adam Vrba (angažmá v jednání/Orlová, Polsko), Lukáš Vydržel (střídavé
starty v Moravské Třebové), Arné Kloc (hostování v Boskovicích), Filip
Hruban (hostování v Plumlově), Petr Musil (hostování v Uničově), Martin Finkes (hostování Kobra Praha), Martin Dufka (studium, přerušil
činnost), Pavel Kumstát (ukončil aktivní kariéru), Michal Tomiga (hostování Valašské Meziříčí), Adam Arnošt (přeřazení do juniorky), Michal Janota (ukončeno hostování ze Zlína,
nyní střídavé starty Přerov), Tomáš Stráněl (hostování Valašské Meziříčí), Pavel Handl (ukončeno hostování
z Olomouce, nyní Uničov), David Zachar (hostování Poruba), Jaromír Matoušek (přeřazení do juniorky),
Zdeněk Novosad (Francie nebo Španělsko), Lubomír Korhoň (konec hostování, nyní Anglie), Lubomír
Kovařík (ukončeno hostování ze Zlína, v jednání střídavé starty), Michal Popelka (ukončeno hostování ze
Zlína, nyní střídavé starty Přerov), Martin Kotásek (ukončeno hostování ze Zlína, zatím bez angažmá), Jakub
Novák (ukončeno hostování z Komety Brno, nyní Břeclav), Robin Ševčík (ukončeno hostování ze Zlína, nyní
Vsetín), David Konečný (ukončeno hostování z Olomouce), David Prokop (studium, přeřazen do juniorky),
Tomáš Berčák, Petr Doseděl (oba hostování v Moravské Třebové), Ivo Kučera (hostování v Plumlově), Jiří
Paška, Petr Žajgla (oba ukončeno hostování Olomouc, nyní Uničov).

Kapitán Lukáš Duba věří, že se týmu podaří
navázat na výhry v přátelácích a postoupit
Prostějov - Z pozice kapitána povede i v nadcházející
sezoně prostějovské hokejisty Lukáš Duba (na snímku).
Šestatřicetiletý útočník to ale nevnímá jako: „Je v podstatě
jedno, kdo je kapitánem. Jsem jím asi čtvrtým rokem
v kuse a trenér se tak rozhodl.“ Zkušený hráč si přesto
musí zvykat na jednu změnu, oproti předchozím letům
nepovede svou útočnou trojici z pozice centra, ale kouč
Jestřábů Josef Málek s ním počítá na levé křídlo.
Jiří Možný
Máte za sebou vydařenou přípravu, jak jste ji
viděl vy?
„Zatím je to super. Trénujeme
dobře, všichni hráči tomu dáváme
maximum, dáváme góly, hrajeme
pěkný hokej. S Břeclaví jsme sice
prohráli, ale je to také k něčemu
dobré, aspoň jsme trochu spadli
dolů. Měli jsme náročný program
a nohy cítíme ještě teď, byla znát
únava. I to ale patří k přípravě. Po
Přerovu máme tři dny volno a začneme přípravu na Porubu.“
Ve většině zápasů jste byli
velmi často vylučovaní. Z
čeho vyplývá tolik faulů?
„Třeba v Břeclavi to bylo trošku
dáno tím, že jsme neproměňovali
šance a znervózněli jsme, že nám
to nešlo. Také byla znát únava,
chybělo nám udělat krok navíc.
Pomáhali jsme si hokejkou, takže
z toho pak byl nějaký háček nebo
sekerka. Čtyři rozhodčí, co to pískali, byli trošku 'kašpárci' a půlka
vyloučení nemusela být a vyplynula z emocí. Musíme se toho ale
vyvarovat, i trenér nám to vyčítá,
protože v lize by nás to mohlo stát
body.“
Kádr se přes léto výrazně
změnil, jak jste si na sebe
zvykli?
„Sedli jsme si parádně, vytvořila
se skvělá parta. V kabině je sranda
a nálada je dobrá, souvisí to i s tím,
že se vyhrává. Navíc někteří kluci
z Čech spolu hráli již dřív a trenér

je postavil spolu. Pouze já jsem
odskočil od 'Benzina' se 'Šebou' k
Venkrbcovi se Stejskalem, jinak to
zůstává stejné a sedlo si to dobře.
Sehráváme se víc a víc, takže to
jde. Všichni se těší hlavně na publikum, vědí, že v Prostějově chodí na hokej hodně lidí, a když se
bude vyhrávat, bude jich víc a víc.
Přejeme si, ať je super atmosféra
a chodí v co největším počtu. Pro
nás je to šestý hráč a můžeme díky
nim i nepříznivé stavy otočit.“
A jak se vám líbí na levém křídle?
„Je pravda, že jsem to dlouho nehrál, přestože z první ligy i Vsetína
jsem na to byl zvyklý. 'Levaso'
jsem hrál dost dlouho, ale v Prostějově spíše centra. S panem
Málkem jsme se o tom bavili
a říkal jsem, že mi to nevadí. Je to
trochu jiná role, musím se víc vracet a pomáhat obráncům, zatím
to ale zvládám a jde nám to. Sice
mi to tam nějak nepadá, ale šance
si vytváříme a je pouze otázkou
času, kdy mi to tam začne padat.
Nehraju ale na nějaké body nebo
góly, hlavně když nám vyjde to, co
chceme.“
Podle kouče jste ideálním kapitánem, vytýkal
vám pouze vzrušené debaty
s rozhodčími...
„To je možné. Jako kapitán bych
měl jít příkladem, ale už jsem takový. Odjakživa, co hokej hraji,
jsem byl důrazný a někdy to bylo
až za hranicí. I rozhodčí mě znají
a někdy to ani faul není, ale automaticky to pískají. Někdy mi pak

ujedou nervy, protože si myslím,
že to faul není. Jak stárnu, tak už to
ovšem není tak žhavé, jak to bývalo. Vyplývá to také ze hry i výsledku, každý rozhodčí to navíc píská
jinak. Někteří to neumí usměrnit
a člověk je pak naštvaný. Jsem
kapitánem, a když nás vyloučí za
něco, co si myslím, že není faul,
tak tam jdu to řešit.“
V létě se změnil formát
druhé ligy a ze tří skupin
jsou pouze dvě. Jaký tedy očekáváte ročník?
„Jsem zvědavý, jak ti bude vypadat. Hodonín bude opět nepříjemný mančaft, o tom jsme se
přesvědčili. Poruba také, k tomu
derby s Přerovem. Rozpadem
Karviné šlo něco do Frýdku-Místku, něco právě do Poruby.
Myslím si ale, že liga nebude tak
vyrovnaná jako minulý rok a odpoutají se tři čtyři týmy a pak bude
díra. Musíme hrát od počátku
naši hru, a když budeme hrát jako
v přípravě, měli bychom být tam,
kde chceme.“
Očekávají se od vás výhry a postup. Nebojíte se
přílišného tlaku?
„Tlak bude, ale víme o tom
a všichni jsme si toho vědomi.
Nic neuléváme a do všeho jdeme
naplno. Sezona může být dlouhá
a všichni chceme uspět, proto
tady jsme. Máme to v hlavě
a víme, že musíme hrát na čele,
ale rozhodovat se bude v play off
a hlavně abychom v něm zabrali
a táhli za jeden provaz a podařilo
se nám to.“

Lední hokej

27

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. září 2013

Hokejisté Prostějova sehráli v posledním týdnu přípravy hned tři zápasy, z výhry se ovšem radovali jen jednou

Jestřábi zdolali i Hodonín, Jestřábí neporazitelnost skončila, Jestřábi otočili stav 0:2 a se Zubry neprohráli
LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov
(0:2, 1:0, 2:1)
3:3
diváci viděli patnáct gólů skolili je břeclavští Lvi
HC Lvi Břeclav - LHK Jestřábi Prostějov
(2:1, 0:0, 0:0)
2:1

Prostějov/jim – Nejlepší obranou je útok. Přesně tímto heslem se řídí prostějovští hokejisté
a nepříznivé stavy 0:3 ani 2:4 se
pro ně nestaly překážkou na cestě
k již sedmé výhře v přátelských utkáních. Ještě do druhé přestávky
zvládli Jestřábi srovnat na 4:4
a závěrečnou dvacetiminutovku
ovládli výsledkem 5:2. Osm a půl
stovky návštěvníků tak zhlédlo
celkem patnáct branek.
Domácí hráči se rozjížděli pomalu
a ihned po skončení vlastní přesilovky
inkasovali poprvé. To když využil
nepovedené prostějovské střely Lukáš
Vrba a po přebruslení celého kluziště
otevřel skóre. V patnácté minutě to
bylo 0:2 a v polovině sedmnácté minuty již 0:3. I Prostějov měl své šance, ale
Kučera ani Kryl se ještě nedočkali.
Devětadvacet sekund před úvodní

pauzou Jestřábi díky Kučerovi přece
jen dosáhli na snížení. Nevyužili
sice dvouminutovou početní výhodu
o dva hráče, ale hned po skončení
těchto trestů puk do brány dostali.
A po pauze se dotáhli úplně. Druhý
gól přidal Kryl, na stav 2:4 zareagoval
o pouhou minutu později brankou
Belay vracející se z trestné lavice, vyrovnání zařídil Stejskal.
Poslední třetina nabídla velké drama
i přestřelku, platilo to především
pro finálních dvanáct minut. Obrat
na 5:4 se v závěru devětačtyřicáté
minuty zdařil Coufalovi, na Špokovo
vyrovnání odpověděli v rychlém
sledu Knesl s Veselým dalšími dvěma
zásahy. V předposlední minutě se trefil
i Michal Černý, po kosmetické úpravě
z hole hostujícího Koukala uzavřel
skóre čtyři vteřiny před závěrečnou
sirénou domácí Juraj Jurík.

LHK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín
(1:3, 3:1, 5:2)

9:6

Branky a nahrávky: 20. Kučera (Černý, Kolibár), 28. Kryl (Černý,
Knesl), 31. Belay (Kolibár), 36. Stejskal (Venkrbec), 49. Coufal (Šebek,
Jurík), 54. Knesl (Duba), 56. Veselý (Šebek, Černý), 59. Černý (Kryl,
Šebek), 60. Jurík (Luňák, Malý) – 4. Vrba, 15. Špok (Dvořáček.), 17.
Dvořáček (Rybalkin, Vondráček), 30. Špok (Vondráček, Rybalkin), 53.
Špok (Vondráček), 60. Koukal (Jurásek, Špok). Vyloučení: 4:7, navíc
Dvořáček (H) 2+2. Využití: 2:1. Diváků: 850.
Sestava Jestřábů: Kocián – Veselý, Kořínek, Nedbálek, Jedlička,
Malý, Knesl, Kolibár, Kaluža, Švaříček – Antončík, Belay, Kučera –
Černý, Šebek, Kryl – Jurík, Luňák, Coufal – Duba, Venkrbec, Stejskal.
Trenér: Josef Málek.
Sestava Hodonína: Barus (41. Masaryk) – Charvát, Smetana, Rybalkin, Vondráček, Loporte, Špok, Skočovský, Pokorný, Škorík,
Směřička, Belisle, Velechovský, Koukal, Jurásek, Kuba, Vrba, Polesný, Kučera, Miklík, Dvořáček. Trenér: Svatopluk Kosík.

PETR ZACHAR – asistent trenéra LHK Jestřábi Prostějov:
„Zápas se musel divákům líbit, ale z naší strany tam byla spousta nepřesností
a individuálních chyb, stále máme na čem pracovat. Hodonín se snažil hrát
na brejky a čekal na naše chyby, my jsme propadali v obranné činnosti, kdy
se soupeř dostával do různých přečíslení. Hrál také dobře přesilovky, kdy
nás několikrát dobře vyšachoval. Kluky ale musím pochválit, že se dokázali
s nepříznivým stavem poprat.“
SVATOPLUK KOSÍK – SHK Hodonín:
„Byla to divoká přestřelka. Nezvládli jsme závěrečnou třetinu, ve které
jsme pětkrát inkasovali, naopak nám vyšla celá první třetina. Domácí ve
druhé třetině zvýšili své úsilí a korunovali to svými góly. Dopouštěli jsme se
hrubých chyb v obraně a zbytečných faulů, Kanaďan Laporte jich sám měl
tři nebo čtyři. Musíme do příštích zápasů zjednodušit naši hru a jednoduše
se dostávat z pásma ven.“

Branky a nahrávky: 15. Piskoř (Bolfík), 18. Procházka (Zháňal) – 6.
Belay (Antončík). Vyloučení: 8:11, navíc Nedvěd – Antončík 10 minut
osobní trest. Využití: 1:0, V oslabení: 0:1. Diváků: 130.

Sestava Břeclavi: Šurý – Nedvěd, Šaur, Dora, Novák Jiří, Kovář,
Höss, Strapina – Piskoř, Hrbatý, Bolfík, Procházka, Popolanský,
Novák Jakub, Zháňal, Bartoš, Blaha, Záborský, Maša, Průdek. Trenér:
Michal Konečný.
Sestava Jestřábů: Vydržel – Veselý, Kořínek, Nedbálek, Jedlička,
Malý, Knesl, Kolibár, Kaluža, Švaříček – Antončík, Belay, Kučera –
Černý, Šebek, Kryl – Jurík, Luňák, Coufal – Duba, Venkrbec, Stejskal.
Trenér: Josef Málek.
Břeclav, Prostějov/jim – Žádný
strom neroste do nebe a každá série
jednou končí. Platilo to i pro hokejisty Prostějova a jejich nepřetržitý
úsek bez porážky. Od jarního
vyřazení s Karvinou ve čtvrtfinále
play off se Jestřábům dařilo až
na remízu s polskou Krynicí 4:4
jen vítězit, při čtvrtečním duelu
s Břeclaví ovšem museli právě
oni odcházet z ledu se skloněnou
hlavou. Na prostějovském ledě sice
zvítězili domácí jednoznačně 7:0, na
jihu Moravy se jim ale zdaleka tak
nevedlo a u řeky Dyje prohráli 1:2.
Vstup do utkání se více vydařil
hostům. Kapitán Lukáš Duba sice
putoval hned po třech a půl minutách
na trestnou lavici, ale právě v tomto oslabení ujela dvojice Antončík – Belay
a právě posledně jmenovaný překonal
břeclavského gólmana – 0:1.
Zvýšení náskoku měl na hokejce
Viktor Coufal, ale nedávný oslavenec
tentokrát ani odkrytou bránu netrefil.
A domácí trestali. Zatímco po prvním
svém faulu skórovali Jestřábi, při
vyloučení Juríka se branky dočkali
domácí. Piškořovi stačilo pouhých
dvanáct sekund a po nahrávce zpoza
branky srovnal na 1:1. Jen o tři minuty
později se pak Břeclavi podařilo
obrat dokonat, to když se kotouče
v útočném pásmu chopil Tomáš Procházka a puk skončil až za Vydrželem
– 2:1.
Hostující hráči se opět potýkali
s nedisciplinovaností a množstvím
faulů, za celý zápas obdrželi hned
jedenáct dvouminutových trestů,
k tomu ještě jednu „panenku“. Jestřábi

tak mimo jiné nabídli soupeři téměř
stosekundovou přesilovku pět na
tři, při ní dokonce jednou zachránila
prostějovské hokejisty tyčka.
Ani domácí si vždy nepočínali
v rámci pravidel, jenže Jestřábům se
nepodařilo ani jednu početní výhodu
využít, Antončík pak na konci druhé
třetiny ve vlastním faulu přesilovku
využil. V polovině třetí třetiny po
zákroku na Franka Kučeru jel dokonce syn olympijského vítěze trestné
střílení, vyrovnat se mu ale nepovedlo
a Šurý si jeho zakončení po ledě
pohlídal.
Dvě a čtvrt minuty před koncem
zkomplikoval cestu Jestřábů za
odvrácením porážky Antončík, když
rozhodčí již poněkolikáté potrestal
zákrok na domácího brankáře, ale
při brejcích držel hosty Vydržel.
V čase 58:38 se poměr sil na ledě
vyrovnal a hosté to zkusili bez
brankáře, ani následný oddechový
čas jim ale ke změně stavu nepomohl
a v předposledním přáteláku tak
poprvé během letní přípravy prohráli.

JOSEF MÁLEK
Á
– Prostějov:
„Prohráli jsme 2:1, i když jsme měli na
ledě drtivou převahu. Bohužel gólman
Šurý byl opravdu výborný. Utkání taky
dost ovlivnili rozhodčí, devět z deseti
faulů si vymysleli. Oba týmy hrály slušně, takže bylo zbytečné takto zasahovat
do hry. Moc nás mrzí první prohra.
Kluci mají stále problémy s nohama
po kondičním tréninku. Bylo to ještě
nešťastnější střetnutí než s Hodonínem.
Naši hokejisti bojovali, vytvářeli si příležitosti, ale bohužel to nešlo.“

Prostějov/jim - Prostějovští hokejisté zakončili v pátek přípravné
období remízou. S Přerovem
sice po úvodní třetině prohrávali
o dvě branky a snížit se jim podařilo až krátce před druhou
přestávkou, v poslední části
ovšem dokonali obrat z 0:2 na 3:2
a o výhru je až pět minut před
koncem připravil dorážející
Šťastný. Celkově tak Jestřábi
z deseti utkání hned sedm vyhráli
a další dva zremizovali.
Hostujícím hráčům stačila pouhá
půldruhá minuta a již vedli. To někdejší člen prostějovského kádru
Milan Ministr zužitkoval přihrávku
z rohu a přesně zamířil do růžku
Kociánovy branky - 0:1. Zhruba dvě
minuty zbývaly do konce úvodní třetiny, když putoval na trestnou lavici
Lukáš Duba a Přerovští se přesně
sekundu po jeho návratu dočkali
gólu do šatny i vedení 0:2. Dorážkou
se prosadil další z bývalých Jestřábů
v přerovském dresu Michal Janota,
když předtím hosté nezakončili do
prázdné brány.
Oproti předešlým duelům se prakticky nevylučovalo a naprostá většina
minut se odehrála v pěti na obou
stranách. Jednou z výjimek byla
domácí přesilovka po faulu Sedláka,
v níž Venkrbec trefil pouze spojnici.
Snížení tak vyprodukovala až sehraná dvojice Antončík – Belay, po
níž první z této dvojice zkorigoval
na 1:2. Do poslední části hry vstoupili Jestřábi přesně tak, jak zakončili
tu předchozí, a odměnou jim bylo
Belayovo vyrovnání již po třech
minutách hry.
Na obou stranách se poté několikrát předvedli oba gólmani, aby
zakončení hodné nominace do

Branky a nahrávky: 37. Antončík (Belay), 17. Belay, 52. Černý (Šebek)
– 2. Ministr (Kuďělka), 20. Janota (Brančík), 55. Šťastný (Faltýnek).
Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváků: 500.
Sestava Jestřábů: Kocián – Veselý, Kořínek, Nedbálek, Jedlička,
Malý, Knesl, Kolibár, Švaříček, Kaluža – Antončík, Belay, Kučera –
Černý, Šebek, J. Jurík – D. Jurík, Luňák, Coufal – Duba, Venkrbec,
Stejskal. Trenér: Josef Málek.
Sestava Přerova: Sklenář – Pala, Faltýnek, Vlček, Janota, Kuďelka,
Osina, Jergl, Sedlák – Štastný, Blinka, Brančík, Sakrajda, Holoďa,
Brada, Ministr, Goiš, Kundrátek, Loupal. Trenér: Pavel Sedlák.

JOSEF MÁLEK
Á
- LHK Jestřábi Prostějov:
„Velmi slušné utkání... Nejdůležitější bylo, že se do toho nepletl pan rozhodčí a nechal děj zápasu běžet, nevylučoval, což si obrovsky ceníme po tom, co jsme zažili
v Břeclavi. Mělo to spád a šmrnc. Trošku se nám nedaří v zakončování šancí, trošičku se od nás štěstíčko odklonilo, ale Přerov je natolik kvalitní tým, že remíza výsledku sluší. Byla to těžká prověrka, toto jsou dva týmy, které budou hrát nahoře.“
PAVEL SEDLÁK – HC ZUBR Přerov:
„Ze začátku měli domácí mírnou převahu, ale dokázali jsme se prosadit brankově. Vedli jsme dva nula a ve druhé třetině jsme měli dvojnásobný počet střel, ale
nepodařilo se nám přidat třetí gól a domácí po první vstřelené brance začali přebírat převahu. Ve třetí části nás zatlačili a dokázali výsledek otočit, když měli mírně
navrch, nám se ale naštěstí podařilo vyrovnat a remízu beru jako zaslouženou.“
Zlaté helmy předvedl Michal Černý. Domácí útočník dokázal, že
ani čtyřicet let nic neznamená a po
přihrávce od Davida Juríka si po
samostatném nájezdu vychutnal
povedenou kličkou Sklenáře - 3:2.
Postaral se tak o jubilejní padesátý zásah prostějovských hokejistů
v přátelských zápasech.
Z vedení se ovšem domácí radovali
jen tři minuty. Pamětník úspěšné éry
HC Prostějov Daniel Faltýnek se ještě svou ranou mezi úspěšné střelce

nezapsal, dorážející Šťastný ale ano
a v čase 54:49 bylo opět srovnáno
- 3:3. Okamžitou odpověď měl na
holi Stejskal, po přihrávce zleva ale
netrefil a i díky několika ofsajdům
při přečíslení se již nerozhodný výsledek nezměnil.
Přípravné období tak Jestřábi zakončili s bilancí sedmi výher, dvou remíz
a jedné porážky při skóre 50:28.
Do mistrovských střetnutí vstoupí
v sobotu od sedmnácti hodin na ledě
Poruby.

Derby na závěr přípravy. Hokejisté Prostějova v posledním přípravném utkání vyzvali Přerov. Takto
efektně zakončil svoji individuální akci Michal Černý a potěšil srdce nejednoho fanouška. Bohužel na
výhru to tentokrát nestačilo.
Foto: Jiří Možný

rozlosování 2. ligy, skupiny Východ pro sezonu 2013/2014
1. kolo (sobota 14. září 2013,
18.00 hodin):
VHK Vsetín – HC Orlová, VSK
Technika Brno – HC Lvi Břeclav, HC
RT TORAX Poruba – LHK Jestřábi
Prostějov, SHK Hodonín – HC Slezan Opava, HC Zubr Přerov – HC
Frýdek-Místek, HC Nový Jičín – HC
Bobři Valašské Meziříčí.

2. kolo (středa 18. září 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Bobři Valašské
Meziříčí, HC Frýdek-Místek – HC
Nový Jičín, HC Slezan Opava – HC
Zubr Přerov, LHK Jestřábi Prostějov – SHK Hodonín, HC Lvi Břeclav – HC RT TORAX Poruba, VHK
Vsetín – VSK Technika Brno.

3. kolo (sobota 21. září 2013,
18.00):
VSK Technika Brno – HC Orlová,
HC RT TORAX Poruba – VHK
Vsetín, SHK Hodonín – HC Lvi
Břeclav, HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov, HC Nový Jičín – HC
Slezan Opava, HC Bobři Valašské
Meziříčí – HC Frýdek-Místek.

4. kolo (středa 25. září 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Frýdek-Místek, HC
Slezan Opava – HC Bobři Valašské
Meziříčí, LHK Jestřábi Prostějov
– HC Nový Jičín, HC Lvi Břeclav –
HC Zubr Přerov, VHK Vsetín – SHK
Hodonín, VSK Technika Brno – HC
RT TORAX Poruba.

5. kolo (sobota 28. září 2013,
18.00):
HC RT TORAX Poruba – HC Orlová, SHK Hodonín – VSK Technika
Brno, HC Zubr Přerov – VHK Vsetín,
HC Nový Jičín – HC Lvi Břeclav, HC
Bobři Valašské Meziříčí – LHK Jestřábi Prostějov, HC Frýdek-Místek –
HC Slezan Opava.

6. kolo (středa 2. října 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Slezan Opava, LHK
Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek, HC Lvi Břeclav – HC Bobři
Valašské Meziříčí, VHK Vsetín – HC
Nový Jičín, VSK Technika Brno –
HC Zubr Přerov, HC RT TORAX
Poruba – SHK Hodonín.

7. kolo (sobota 5. října 2013,
18.00):
SHK Hodonín – HC Orlová, HC
Zubr Přerov – HC RT TORAX Poruba, HC Nový Jičín – VSK Technika
Brno, HC Bobři Valašské Meziříčí

– VHK Vsetín, HC Frýdek-Místek –
HC Lvi Břeclav, HC Slezan Opava
– LHK Jestřábi Prostějov.

8. kolo (středa 9. října 2013,
18.00):
HC Orlová – LHK Jestřábi Prostějov, HC Lvi Břeclav – HC Slezan
Opava, VHK Vsetín – HC Frýdek-Místek, VSK Technika Brno – HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC RT TORAX Poruba – HC Nový Jičín, SHK
Hodonín – HC Zubr Přerov.

9. kolo (sobota 12. října 2013,
18.00):
HC Zubr Přerov – HC Orlová, HC
Nový Jičín – SHK Hodonín, HC
Bobři Valašské Meziříčí – HC RT
TORAX Poruba, HC Frýdek-Místek
– VSK Technika Brno, HC Slezan
Opava – VHK Vsetín, LHK Jestřábi
Prostějov – HC Lvi Břeclav.

10. kolo (středa 16. října 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Lvi Břeclav,
VHK Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov, VSK Technika Brno – HC
Slezan Opava, HC RT TORAX
Poruba – HC Frýdek-Místek,
SHK Hodonín – HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Zubr Přerov
– HC Nový Jičín.

11. kolo (sobota 19. října 2013,
18.00):
HC Nový Jičín – HC Orlová, HC
Bobři Valašské Meziříčí – HC
Zubr Přerov, HC Frýdek-Místek –
SHK Hodonín, HC Slezan Opava
– HC RT TORAX Poruba, LHK
Jestřábi Prostějov – VSK Technika
Brno, HC Lvi Břeclav – VHK
Vsetín.

12. kolo (středa 23. října 2013,
18.00):
HC Orlová – VHK Vsetín, HC Lvi
Břeclav – VSK Technika Brno,
LHK Jestřábi Prostějov – HC RT
TORAX Poruba, HC Slezan Opava
– SHK Hodonín, HC Frýdek-Místek – HC Zubr Přerov, HC Bobři
Valašské Meziříčí – HC Nový Jičín.

13. kolo (sobota 26. října 2013,
18.00):
HC Bobři Valašské Meziříčí – HC
Orlová, HC Nový Jičín – HC Frýdek-Místek, HC Zubr Přerov – HC
Slezan Opava, SHK Hodonín –
LHK Jestřábi Prostějov, HC RT
TORAX Poruba – HC Lvi Břeclav,
VSK Technika Brno – VHK Vsetín.

14. kolo (středa 30. října 2013,
18.00)
HC Orlová – VSK Technika Brno,
VHK Vsetín – HC RT TORAX
Poruba, HC Lvi Břeclav – SHK
Hodonín, LHK Jestřábi Prostějov –
HC Zubr Přerov, HC Slezan Opava
– HC Nový Jičín, HC Frýdek-Místek – HC Bobři Valašské Meziříčí.

15. kolo (2. listopadu 2013,
18.00):
HC Frýdek-Místek – HC Orlová, HC
Bobři Valašské Meziříčí – HC Slezan Opava, HC Nový Jičín – LHK
Jestřábi Prostějov, HC Zubr Přerov
– HC Lvi Břeclav, SHK Hodonín –
VHK Vsetín, HC RT TORAX Poruba – VSK Technika Brno.

16. kolo (středa 6. listopadu 2013,
18.00):
HC Orlová – HC RT TORAX Poruba, VSK Technika Brno – SHK
Hodonín, VHK Vsetín – HC Zubr
Přerov, HC Lvi Břeclav – HC
Nový Jičín, LHK Jestřábi Prostějov – HC Bobři Valašské Meziříčí,
HC Slezan Opava – HC Frýdek-Místek.

17. kolo (sobota 9. listopadu 2013,
18.00):
HC Slezan Opava – HC Orlová, HC
Frýdek-Místek – LHK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí
– HC Lvi Břeclav, HC Nový Jičín –
VHK Vsetín, HC Zubr Přerov – VSK
Technika Brno, SHK Hodonín – HC
RT TORAX Poruba.

18. kolo (středa 13. listopadu 2013,
18.00):
HC Orlová – SHK Hodonín, HC RT
TORAX Poruba – HC Zubr Přerov,
VSK Technika Brno – HC Nový Jičín, VHK Vsetín – HC Bobři Valašské
Meziříčí, HC Lvi Břeclav – HC Frýdek-Místek, LHK Jestřábi Prostějov
– HC Slezan Opava.

19. kolo (16. listopadu 2013,
18.00):
LHK Jestřábi Prostějov – HC Orlová, HC Slezan Opava – HC Lvi
Břeclav, HC Frýdek-Místek – VHK
Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí –
VSK Technika Brno, HC Nový Jičín
– HC RT TORAX Poruba, HC Zubr
Přerov – SHK Hodonín.

20. kolo (středa 20. listopadu 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Zubr Přerov,
SHK Hodonín – HC Nový Jičín,
HC RT TORAX Poruba – HC

Bobři Valašské Meziříčí, VSK
Technika Brno – HC Frýdek-Místek, VHK Vsetín – HC Slezan
Opava, HC Lvi Břeclav – LHK Jestřábi Prostějov.

21. kolo (sobota 23. listopadu 2013,
18.00):
HC Lvi Břeclav – HC Orlová, LHK
Jestřábi Prostějov – VHK Vsetín, HC
Slezan Opava – VSK Technika Brno
, HC Frýdek-Místek – HC RT TORAX Poruba, HC Bobři Valašské
Meziříčí – SHK Hodonín, HC Nový
Jičín – HC Zubr Přerov.

22. kolo (středa 27. listopadu 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Nový Jičín, HC Zubr
Přerov – HC Bobři Valašské Meziříčí,
SHK Hodonín – HC Frýdek-Místek,
HC RT TORAX Poruba – HC Slezan
Opava, VSK Technika Brno – LHK
Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín – HC
Lvi Břeclav.

23. kolo (sobota 30. listopadu 2013,
18.00):
VHK Vsetín – HC Orlová, VSK
Technika Brno – HC Lvi Břeclav,
HC RT TORAX Poruba – LHK
Jestřábi Prostějov, SHK Hodonín
– HC Slezan Opava, HC Zubr
Přerov – HC Frýdek-Místek, HC
Nový Jičín – HC Bobři Valašské
Meziříčí.

24. kolo (4. prosince 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Bobři Valašské
Meziříčí, HC Frýdek-Místek – HC
Nový Jičín, HC Slezan Opava – HC
Zubr Přerov, LHK Jestřábi Prostějov – SHK Hodonín, HC Lvi Břeclav – HC RT TORAX Poruba, VHK
Vsetín – VSK Technika Brno.

25. kolo (sobota 7. prosince 2013,
18.00):
VSK Technika Brno – HC Orlová,
HC RT TORAX Poruba – VHK
Vsetín, SHK Hodonín – HC Lvi
Břeclav, HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov, HC Nový Jičín – HC
Slezan Opava, HC Bobři Valašské
Meziříčí – HC Frýdek-Místek.

26. kolo (středa 11. prosince 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Frýdek-Místek, HC
Slezan Opava – HC Bobři Valašské
Meziříčí, LHK Jestřábi Prostějov
– HC Nový Jičín, HC Lvi Břeclav –
HC Zubr Přerov, VHK Vsetín – SHK
Hodonín, VSK Technika Brno – HC
RT TORAX Poruba.

27. kolo (sobota 14. prosince 2013,
18.00):
HC RT TORAX Poruba – HC Orlová, SHK Hodonín – VSK Technika
Brno, HC Zubr Přerov – VHK Vsetín,
HC Nový Jičín – HC Lvi Břeclav, HC
Bobři Valašské Meziříčí – LHK Jestřábi Prostějov, HC Frýdek-Místek –
HC Slezan Opava.

28. kolo (středa 18. prosince 2013,
18.00):
HC Orlová – HC Slezan Opava,
LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek, HC Lvi Břeclav – HC
Bobři Valašské Meziříčí, VHK
Vsetín – HC Nový Jičín, VSK Technika Brno – HC Zubr Přerov, HC RT
TORAX Poruba – SHK Hodonín.

29. kolo (sobota 21. prosince 2013,
18.00):
SHK Hodonín – HC Orlová, HC Zubr
Přerov – HC RT TORAX Poruba, HC
Nový Jičín – VSK Technika Brno
, HC Bobři Valašské Meziříčí – VHK
Vsetín, HC Frýdek-Místek – HC Lvi
Břeclav, HC Slezan Opava – LHK
Jestřábi Prostějov.

30. kolo (sobota 4.ledna 2014,
18.00):
HC Orlová – LHK Jestřábi Prostějov, HC Lvi Břeclav – HC Slezan
Opava, VHK Vsetín – HC Frýdek-Místek, VSK Technika Brno – HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC RT TORAX Poruba – HC Nový Jičín, SHK
Hodonín – HC Zubr Přerov.

31. kolo (středa 8. ledna 2014,
18.00):
HC Zubr Přerov – HC Orlová,
HC Nový Jičín – SHK Hodonín,
HC Bobři Valašské Meziříčí – HC
RT TORAX Poruba, HC Frýdek-Místek – VSK Technika Brno, HC
Slezan Opava – VHK Vsetín, LHK
Jestřábi Prostějov – HC Lvi Břeclav.

32. kolo (sobota 11. ledna 2014,
18.00):
HC Orlová – HC Lvi Břeclav,
VHK Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov, VSK Technika Brno – HC
Slezan Opava, HC RT TORAX
Poruba – HC Frýdek-Místek,
SHK Hodonín – HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Zubr Přerov
– HC Nový Jičín.

33. kolo (středa 15. ledna 2014,
18.00):
HC Nový Jičín – HC Orlová, HC
Bobři Valašské Meziříčí – HC
Zubr Přerov, HC Frýdek-Místek –

SHK Hodonín, HC Slezan Opava
– HC RT TORAX Poruba, LHK
Jestřábi Prostějov – VSK Technika Brno, HC Lvi Břeclav – VHK
Vsetín.

Formát soutěže:

HC Orlová – VHK Vsetín, HC Lvi
Břeclav – VSK Technika Brno, LHK
Jestřábi Prostějov – HC RT TORAX
Poruba, HC Slezan Opava – SHK
Hodonín, HC Frýdek-Místek – HC
Zubr Přerov, HC Bobři Valašské Meziříčí – HC Nový Jičín.

Dvanáctka účastníků se během
základní části střetne dvakrát
doma a dvakrát venku s každým
z jedenácti soupeřů, což dává dohromady čtyřiačtyřicet kol. Poté
přijde na řadu vyřazovací část,
do níž postoupí osm nejlepších,
celkový vítěz východní skupiny
druhé ligy si stejně jako nejlepší
tým Západu zajistí právo bojovat v
baráži o postup do první ligy. Baník Karviná, který hokejový svaz
ze soutěže vyloučil, nahradila na
poslední chvíli Orlová.

35. kolo (středa 22. ledna 2014,
18.00):

40. kolo (sobota 8. února 2014,
18.00):

34. kolo (18. ledna 2014,
18.00):

HC Bobři Valašské Meziříčí – HC
Orlová, HC Nový Jičín – HC Frýdek-Místek, HC Zubr Přerov – HC
Slezan Opava, SHK Hodonín – LHK
Jestřábi Prostějov, HC RT TORAX
Poruba – HC Lvi Břeclav, VSK Technika Brno – VHK Vsetín
.

36. kolo (sobota 25. ledna 2014,
18.00):

HC Orlová – VSK Technika Brno,
VHK Vsetín – HC RT TORAX Poruba, HC Lvi Břeclav – SHK Hodonín,
LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr
Přerov, HC Slezan Opava – HC Nový
Jičín, HC Frýdek-Místek – HC Bobři
Valašské Meziříčí.

37. kolo (středa 29. ledna 2014,
18.00):
HC Frýdek-Místek – HC Orlová, HC
Bobři Valašské Meziříčí – HC Slezan
Opava, HC Nový Jičín – LHK Jestřábi Prostějov, HC Zubr Přerov – HC
Lvi Břeclav, SHK Hodonín – VHK
Vsetín, HC RT TORAX Poruba –
VSK Technika Brno.

38. kolo (sobota 1. února 2014,
18.00):

HC Orlová – SHK Hodonín, HC RT
TORAX Poruba – HC Zubr Přerov,
VSK Technika Brno – HC Nový Jičín, VHK Vsetín – HC Bobři Valašské
Meziříčí, HC Lvi Břeclav – HC Frýdek-Místek, LHK Jestřábi Prostějov
– HC Slezan Opava.

41. kolo (středa 12. února 2014,
18.00):
LHK Jestřábi Prostějov – HC Orlová, HC Slezan Opava – HC Lvi
Břeclav, HC Frýdek-Místek – VHK
Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí –
VSK Technika Brno, HC Nový Jičín
– HC RT TORAX Poruba, HC Zubr
Přerov – SHK Hodonín.

42. kolo (sobota 15. února 2014,
18.00):
HC Orlová – HC Zubr Přerov, SHK
Hodonín – HC Nový Jičín, HC RT
TORAX Poruba – HC Bobři Valašské Meziříčí, VSK Technika Brno
– HC Frýdek-Místek, VHK Vsetín
– HC Slezan Opava, HC Lvi Břeclav
– LHK Jestřábi Prostějov.

43. kolo (středa 19. února 2014,
18.00):

HC Orlová – HC RT TORAX Poruba, VSK Technika Brno – SHK
Hodonín, VHK Vsetín – HC Zubr
Přerov, HC Lvi Břeclav – HC
Nový Jičín, LHK Jestřábi Prostějov – HC Bobři Valašské Meziříčí,
HC Slezan Opava – HC Frýdek-Místek.

HC Lvi Břeclav – HC Orlová, LHK
Jestřábi Prostějov – VHK Vsetín,
HC Slezan Opava – VSK Technika
Brno, HC Frýdek-Místek – HC RT
TORAX Poruba, HC Bobři Valašské
Meziříčí – SHK Hodonín, HC Nový
Jičín – HC Zubr Přerov.

39. kolo (středa 5. února 2014,
18.00):

44. kolo (sobota 22. února 2014,
18.00):

HC Slezan Opava – HC Orlová, HC
Frýdek-Místek – LHK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí
– HC Lvi Břeclav, HC Nový Jičín –
VHK Vsetín, HC Zubr Přerov – VSK
Technika Brno, SHK Hodonín – HC
RT TORAX Poruba.

HC Orlová – HC Nový Jičín, HC Zubr
Přerov – HC Bobři Valašské Meziříčí,
SHK Hodonín – HC Frýdek-Místek,
HC RT TORAX Poruba – HC Slezan
Opava, VSK Technika Brno – LHK
Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín – HC
Lvi Břeclav.
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Skvělé zprávy z ME: všech pět Agelek postoupilo se svými reprezentačními výběry do osmifinále!
Prostějov/son – Kdo fandí
ženám VK AGEL Prostějov
a současně sleduje vrcholný
volejbal i na reprezentační
úrovni, musel si uplynulé tři
dny náramně užít. Pátek, sobota a neděle totiž rozhodly
o tom, že kompletní pětice
členek hanáckého oddílu
slavila se svými národními
týmy postup ze základních
skupin do osmifinále na
probíhajícím
mistrovství
Evropy 2013 v Německu
a Švýcarsku!
Velký úspěch je to hlavně
pro trojici Pavla Vincourová,
Andrea Kossányiová a Julie
Jášová, neboť Češky musely projít z nejnabitější grupy
a díky heroickým výkonům se
jim to nakonec povedlo. Sice
při třech zápasech strávily na
kurtu téměř sedm hodin (!),
ale obrovská dřina stála za to.
Zásluhou fantasticky vybojovaných pětisetových vítězství nad
silnými celky Polska a Bulharska svěřenky trenérského mága
z Itálie Carla Parisiho proklouzly do předkola play off, v němž
narazí na Francii (úterý 10.
září). Posun mezi elitní osmičku je tedy naprosto reálný! Už
tak ale ženy ČR dokázaly mnoho a zástupkyně našeho klubu

ME volejbalistek 2013 v číslech
Česko (Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová, Julie Jášová)
– utkání v základní skupině D
(Schwerin):
Polsko 3:2 (-24, 21, 21, -24, 12):
Kossányiová 11 bodů (10 útoků
při úspěšnosti 34% + 1 blok) a
úspěšnost přihrávky 58%, Vincourová 3 body (2 esa + 1 blok),
Jášová úspěšnost přihrávky 71%.
Srbsko 0:3 (-21, -24, -23): Kossányiová 8 bodů (7 útoků při úspěšnosti 50% + 1 blok) a úspěšnost
přihrávky 73%, Vincourová 0
bodů, Jášová úspěšnost přihrávky 43%.
Bulharsko 3:2 (-14, 20, -29, 19,
11): Kossányiová 11 bodů (9
útoků při úspěšnosti 32% + 1 eso
+ 1 blok) a úspěšnost přihrávky
46%, Vincourová 3 body (2 útoky + 1 blok), Jášová úspěšnost
přihrávky 67%.

Pořadí základní skupiny D:
1. Srbsko
2 1 8:4 7
2. Česko
2 1 6:7 4
3. Polsko
1 2 6:7 4
4. Bulharsko 1 2 6:8 3
k tomu výrazně přispěly coby
pevná součást základní sestavy.
Přesné statistiky nahrávačky
Vincourové, smečařky Kossá-

Osmifinálový zápas:
Vítěz narazí ve čtvrtfinále na
Česko – Francie (10. září).
Německo (11. září).
Vítěz narazí ve čtvrtfinále na
Belgii (11. září).
Bělorusko (Tatsiana Markevičová) – utkání v základní
Nizozemsko (Quinta Ste- skupině C (Drážďany):
enbergenová) – utkání v zá- Rusko 1:3 (-21, 22, -14, -14):
kladní skupině A (Halle):
Markevičová 1 bod (1 útok
Turecko 2:3 (-15, -16, 27, 24, při úspěšnosti 25%) a úspěš-12): Steenbergenová 8 bodů nost přihrávky 60%.
(6 útoků při úspěšnosti 40% + Ázerbájdžán 3:1 (23, 20, -17,
22): Markevičová 12 bodů (8
2 bloky).
Německo 2:3 (-25, 20, 22, útoků při úspěšnosti 30% + 1
-23, -9): Steenbergenová 8 eso + 3 bloky) a úspěšnost přibodů (4 útoky při úspěšnosti hrávky 69%.
Chorvatsko 0:3 (-19, -10, -19):
33% + 2 esa + 2 bloky).
Španělsko 3:0 (16, 14, 18): Markevičová 5 bodů (5 útoků
Steenbergenová 10 bodů (8 při úspěšnosti 26%) a úspěšútoků při úspěšnosti 53% + 2 nost přihrávky 54%.
bloky).
Pořadí základní skupiny C:
Pořadí základní skupiny A:
1. Rusko
3 0 9:2 9
1. Německo
3 0 9:2 8 2. Chorvatsko 2 1 7:3 6
1 2 4:7 3
2. Turecko
2 1 6:5 5 3. Bělorusko
3. Nizozemsko 1 2 7:6 5 4. Ázerbájdžán 0 3 1:9 0
4. Španělsko
0 3 0:9 0 Osmifinálový zápas:
Osmifinálový zápas:
Bělorusko – Turecko (10. září).
Nizozemsko – Chorvatsko Vítěz narazí ve čtvrtfinále
na Rusko (11. září).
(10. září).
nyiové i libera Jášové najdete
v závěru tohoto článku.
Hodně se na kontinentálním
šampionátu činí také dvě letní

posily vékáčka ze zahraničí.
Nizozemská blokařka Quinta
Steenbergenová i běloruská
smečařka Tatsiana Markevi-

REPREZENTAČNÍ VÝBĚR ČR NA ME 2013
Oporami. Také výkony prostějovských volejbalistek pomohly na probíhajícím mistrovství Evropy k postupu ze základní skupiny do osmifinále, ve kterém se české reprezentantky v úterý utkají s výběrem
Francie.
Foto: www.cvf.cz
čová patří ke stálicím svých
reprezentací, což v úvodní fázi
turnaje bezezbytku potvrdily.
A pro obě to znamenalo rovněž
postup do osmifinále, kde se

Holanďanky střetnou s Chorvatskem a Bělorusky vyzvou
Turecko (oba duely v úterý
10. září). Zatímco většina Agelek tedy již delší dobu zbrojí

v přípravě na novou oddílovou
sezónu, kvinteto předpokládaných tahounek VK dál prožívá
vzrušující evropské dobrodružství. Ať je co nejdelší!

Agelky už znají zápasový program své přípravy Katie Carterová je náhrada za Točkovou
Mezinárodní turnaj v Karpaczi
Pátek 20. září: Dabrowa Gornicza – Prostějov (16.00 hodin).
Sobota 21. září: SC Schwerin – Prostějov (16.00 hodin).
Neděle 22. září: Trefl Sopoty – Prostějov (11.00 hodin).

Prostějov/son – Celkem
dvanáct přátelských utkání sehrají volejbalistky VK
AGEL Prostějov v rámci
přípravy před startem nového soutěžního ročníku
2013/14. Půjde o jedenáct
střetnutí na třech mezinárodních turnajích a jeden
jednorázový duel, přesný
rozpis přinášíme níže.
„S přáteláky tedy začneme až

Mezinárodní turnaj v Senici
Pátek 27. září: Vasas Budapešť – Prostějov (10.00 hodin).
Pátek 27. září: Post Schwechat – Prostějov (17.00 hodin).
Sobota 28. září: Slavia UK Bratislava – Prostějov (10.00 hodin).
Sobota 28. září: utkání o konečné umístění (17.00 hodin).
Přípravný zápas doma
Úterý 1. října: Prostějov – Fakro Muszyna (17.00 hodin).
Mezinárodní turnaj v Prostějově
Středa 9. října: Prostějov – Post Schwechat (10.00 hodin).
Středa 9. října: Prostějov – SC Drážďany (19.00 hodin).
Čtvrtek 10. října: Prostějov – CZ Bělehrad (10.00 hodin).
Čtvrtek 10. října: utkání o konečné umístění (17.00 nebo
19.00 hodin).

20. září v Karpaczi, do té doby
žádné střetnutí hrát nebudeme. Rozhodli jsme se nakonec
takhle, neboť v současném
složení bychom těžko dávali
dohromady sestavu a do zápasů radši půjdeme až v kompletním složení po mistrovství
Evropy. Podstatné je, že nás
na všech třech turnajích v Polsku, na Slovensku i doma čeká
dostatek těžkých utkání proti
kvalitním soupeřům, navíc
jsme si domluvili ještě jeden
přípravný duel vysoké úrovně
na svém hřišti. Cíl pro všechny přátelské prověrky je přitom jasný: v rámci možností
se co nejlépe sehrát,“ shrnul
hlavní trenér žen VK Miroslav
Čada.

Medailonky nových posil VK AGEL Prostějov
KATIE

CARTEROVÁ
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Na Hanou zamířila po Sonie Borovinšekové další světoběžnice, která si kromě rodné
Ameriky už vyzkoušela angažmá ve čtyřech evropských a dvou asijských klubech.
Na svých sedmadvacet let nasbírala hodně rozličných zkušeností a teď záleží, jak je
společně se svou výškou přes metr devadesát dokáže v Prostějově prodat.

Předchozí působiště:
UCLA Los Angeles (USA, do 2006), CV Aguere (Španělsko, 2006 až 2008), Polwan Jakarta
(Indonésie, 2008/2009), Universitesi Dicle (Turecko, 2009/2010), VK Baku (Ázerbájdžán,
2010/2011), Volero Curych (Švýcarsko, 2011/2012), KGC Daejeon (Jižní Korea, 2012/2013).
Reprezentace:
bývalá členka národního týmu žen USA.
Nejzajímavější úspěch: vítězka švýcarské ligy 2012 s Curychem (navíc postup do
play off Champions League).
Nejzajímavější úspěch:
vítězka francouzské ligy i poháru 2013 s Cannes.

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:
„Katie dřív bývala v širší reprezentaci amerického nároďáku. Typově je podobná Sanje
Popovičové, která u nás v minulosti působila, neboť je dost vysoká, silově vybavená a úderově razantní. Její výhoda spočívá v tom, že už má za sebou řadu angažmá v různých koutech
světa včetně Evropy, tudíž by neměla mít problémy s adaptací. Věřím, že dokáže zacelit díru
vzniklou po Olze Točkové.“

KLÁRA

AROVÁ
MELICkoH
.

es
Národnost: Č
ka.
ař
eč
sm
Post:
.
. květen 1994
24
a:
en
oz
Nar
.
ntimetrů
Výška: 185 ce
amů.
gr
lo
ki
Váha: 70

Jeden z velkých mladých talentů českého volejbalu šel méně obvyklou cestou brzkého odchodu do zahraničí už v juniorském věku. Díky tomu má teď za sebou cennou
zkušenost z Francie a před sebou rozvíjení svých slibných schopností v nejsilnějším
českém klubu. Herní potenciál má členka mládežnických nároďáků ČR nepopiratelný.

Předchozí působiště:
Dansport Praha (do 2006), Olymp Praha (2006 až 2012), Le Cannet (2012/2013).
Reprezentace:
členka národních týmů mládežnických kategorií České republiky.
Nejzajímavější úspěch:
11. místo na mistrovství světa juniorek 2013.

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:
„Klára si osahala mezinárodní volejbal ve Francii, odkud nyní chtěla do švýcarského Könizu, ale nakonec se na angažmá v tomto klubu nedomluvila. Toho jsme využili, před necelým měsícem ji vzali do přípravy a během uplynulého týdne s ní uzavřeli
smlouvu. Jde o velkou naději do budoucna, která však na sobě pochopitelně musí hodně pracovat, aby svůj značný potenciál využila.“

Sedmadvacetiletá Američanka hrála za Curych, je bývalou
reprezentantkou a do přípravy VK se zapojí dnes

Prostějov/son – Složitý rébus,
koho zlanařit místo zraněné a do
VK AGEL Prostějov nakonec
neangažované Olgy Točkové,
je vyřešen. Vedení hanáckého
klubu sehnalo jako náhradu za
lotyšskou univerzálku sedmadvacetiletou volejbalistku z USA
Katie Carterovou.
Nová posila našeho ženského
A-týmu se narodila 10. října
1985 v kalifornském Victorville, měří 192 centimetrů a váží
72 kilogramů. Poslední sezónu
strávila v korejském KGC
Daejeon a již předtím měla její
kariéra dost pestrý i zajímavý
průběh. Z univerzity v Los Angeles totiž roku 2007 zamířila
do španělského Aguere, dále
působila v indonéské Jakartě, tureckém Dicle, ázerbájdžánském
Baku a švýcarském Curychu.
„Katie dřív bývala v širší reprezentaci amerického nároďáku. Typově
je podobná Sanje Popovičové,
která u nás v minulosti působila,
neboť je dost vysoká, silově
vybavená a úderově razantní.
Její výhoda spočívá v tom, že
už má za sebou řadu angažmá
v různých koutech světa včetně
Evropy, tudíž by neměla mít problémy s adaptací. Věřím, že dokáže
zacelit díru vzniklou po Olze
Točkové. Za dané situace, kdy do
začátku sezóny zbývá jen měsíc
a půl, jsme těžko mohli sehnat
někoho lepšího,“ uvedl hlavní
trenér Agelek Miroslav Čada.
Carterová navíc nepůjde do úplně
neznámého prostředí. „Už tady
v Prostějově byla v předchozím
týdnu
na
několikadenních
testech, takže se seznámila

Zkušenost. Katie Carterová prošla celou řadu angažmá v různých
koutech světa. Teď má namířeno na Hanou.
Foto: Internet
s ostatníma holkama a osahala si místní podmínky. Do
přípravy se zapojí v pondělí
9. září,“ prozradil Čada s tím, že po
sobotním příletu měla nějakých
čtyřicet hodin na základní zabydlení v novém působišti.
„Přivádět tak důležitou posilu
v natolik pozdním termínu určitě
není ideální, ale museli jsme rea-

govat na vzniklou situaci a třeba
další nové hráčky Julie Jášová,
Quinta Steenbergenová i Tatsiana Markevičová se k našemu
týmu připojí vzhledem ke svým
reprezentačním
povinnostem
ještě později. Stěžejní proto bude
obměněné družstvo co nejrychleji v rámci možností sehrát,“
zdůraznil Čada.

se na angažmá v tomto klubu
nedomluvila. Toho jsme využili,
před necelým měsícem ji vzali
do přípravy a během uplynulého
týdne s ní uzavřeli smlouvu. Jde
o velkou naději do budoucna,
která však na sobě pochopitelně
musí hodně pracovat, aby svůj
značný potenciál využila,“ řekl
hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Melicharová odehrála výše
zmíněné MS juniorské kategorie
na jihu Moravy v základní sestavě
výběru ČR, patřila k jeho oporám.

Foto: internet
Za svou přednost sama považuje
útok a nejvíc prý potřebuje přidat
na bloku. „Za příchod Kláry jsme
moc rádi i s ohledem na zdravotní stav Barbory Gambové, jejíž
návrat do plného zatížení po letní
operaci ramene se protahuje. Bára
bude plně k dispozici asi až v listopadu a už do té doby potřebujeme
mít v důležitém začátku soutěží
k dispozici plnou soupisku dvanácti zdravých hráček,“ vysvětlil Čada
jeden z důvodů, proč tolik stál o novou perspektivní svěřenku.

Do VK AGEL míří i Klára Melicharová

Prostějov/son – Mládežnickou
reprezentantku České republiky, která absolvovala červnové
mistrovství světa juniorek 2013
v Brně, získal do svých řad náš
volejbalový oddíl. Další novou
posilou VK AGEL Prostějov
se totiž stala devatenáctiletá
smečařka Klára Melicharová.
Velmi talentovaná plejerka
se narodila 24. května 1994,
měří 185 centimetrů a váží
70 kilogramů. S volejbalem
začínala v devíti letech v Dansportu Praha, odkud později zamířila
do PVK Olymp. Před více než
rokem pak zvolila možná trochu
nečekaný krok v podobě přestupu
za hranice, když se vydala do francouzského Le Cannet.
„Odtamtud Klára nyní chtěla do
švýcarského Könizu, ale nakonec
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Desátá sezona Orlů v Mattoni NBL: V Prostějově kraloval Jičín, Sokol II sahal po stříbru
Přinese desátou medaili v řadě?
V roce 2005, přesně 25. května získali basketbalisté Prostějova svoji první ligovou medaili.
V premiérové sezoně v Mattoni NBL porazili v sérii o třetí místo Brno a vybojovali bronz. Od té doby získali dalších osm cenných kovů v řadě. V té
nadcházející tak budou usilovat o zisk desátého
medailového umístění za sebou.
Prostějov/lv
„Chceme opět patřit mezi nejlepší týmy v lize a pochopitelně se budeme snažit o medaili. S touto představou jsme
skládali sestavu. Získat desáté
umístění v nejlepší trojce za
sebou by bylo nádherné. Kromě Nymburka, který je někde
jinde, takovou bilanci nikdo

nemá...,“ pousmál se Ivan
Pospíšil, předseda klubu Orli
Prostějov.
V prvních dvou sezonách brali
Hanáci v lize bronzové medaile, v té třetí poprvé postoupili až
do finále nejvyšší tuzemské soutěže. Následovala další dvě třetí
místa. Od sezony 2009/2010
Orli ani jednou nechyběli
v sérii, která rozhodovala

o titulu. Avšak stejně tak ani
v jednom případě nedokázali porazit českého giganta
z Nymburka.
„Přesto jsme čtyřikrát za sebou
získali stříbro a to má velkou
cenu. Pokaždé jsme za sebou
nechali ambiciózní Děčín nebo
Pardubice, dříve také rivala
z Nového Jičína. Vůbec bych se
nezlobil, kdyby se historie opakovala. Páté finále v řadě bych bral
jako velký úspěch,“ řekl Pospíšil.
Basketbalový dres Prostějova
bude opět zdobit orel v klubovém
logu. Bude vypadat trochu jinak,
všichni v klubu ale věří, že na
jeho křídlech opět doletí daleko. A
vysoko. Podaří se Orlům z Prostějova zase vzlétnout až do finále?

„V týmu nebudeme mít slabého hráče,“

pochvaluje si Dušan Pandula
Prostějov - V minulé sezoně patřil Dušan Pandula
mezi největší tahouny basketbalových vicemistrů
z Prostějova. Ročník zakončil jako druhý nejužitečnější hráč Orlů a před finálovou sérií se podrobil operaci
kolene. V letní přestávce absolvoval rehabilitaci a už je
zpátky v kabině. Připravený pomoci týmu při obhajobě
stříbrných medailí. „Všichni od nás budou očekávat
opět postup do finále,“ odhaduje prostějovské křídlo,
které poskytlo Večerníku exkluzivní rozhovor.
Ladislav Valný
Jaké jste měl léto? Byla to
dostačující pauza na rehabilitaci po operaci?
„Léto bylo náročné. A to nejen
z pohledu operovaného kolene.
Má fenka měla čtyři štěňata, takže
to bylo docela stresující... (úsměv)“
Poslední sezona nebyla vůbec jednoduchá. Chyběl
vám během pauzy basketbal?
„Šest týdnů po operaci jsem nemohl na nohu ani pořádně stoupnout. Už jsem se těšil, až se vrátím. Basket mi opravdu chyběl.
Je to prostě droga!“
V létě přišel do Prostějova Radek Nečas a Jan
Kratochvíl. Co říkáte doplnění
mužstva?
„V obou případech jde o kvalitní

a zkušené hráče. Kádr se rozhodně posílil. Je to výborné i z pohledu tréninku, protože budeme
moci hrát pět na pět a to v loňské
sezoně nebylo možné.“
Mattoni NBL se vrací k zápasovému rytmu středa - sobota. Vyhovuje vám tato změna?
„Jsem spokojený. Každý sportovec raději hraje zápasy než trénuje
a čeká na jeden zápas v týdnu. Kromě
toho si na takový rytmus tělo zvykne
a bude na takové zatížení nachystané.“
Úspěšný tým z minulého
ročníku zůstal pohromadě,
navíc se posílil. Jaké budou ambice Orlů v nadcházející sezoně?
„Cílem musí být finále. Myslím
si, že to od nás každý bude očekávat a my máme stejné ambice.
Oproti loňsku jsme posílili, jiné
mít ani nemůžeme.“

Přes posílení to ale na
Nymburk stačit nebude…
„Nymburk opět navýšil rozpočet,
ten je mimo ligu... Může se stát,
že takového soupeře potrápíte,
třeba i v jednom zápase porazíte,
ae rozhodně ne v sérii na čtyři
vítězné zápasy. To není možné,
taková je realita.“
V poslední sezoně jste byl
jednou z největších opor
Orlů. Uvědomujete si, že se to
od vás opět bude očekávat?
„Pochopitelně bych si přál, aby se
mi v novém ročníku dařilo stejně
jako v tom minulém. Každá sezona je ale jiná. Uvidíme, jaký bude
mít průběh. V každém případě
se budu maximálně snažit týmu
pomoci. Bude to ale opět týmová
práce. Může se stát, že někdo jiný
zaznamená velký výkonnostní
skok a potáhne nás za úspěchem.“
V týmu je celá řada mladých hráčů, u kterých se
dá zlepšení předpokládat - Kamil Švrdlík, Ondřej Kohout, Jaromír Bohačík nebo Vojtěch
Bratčenkov a Rudolf Polášek…
„Přesně tak. Už v minulé sezoně
hráli výborně a dá se předpokládat, že jejich výkony porostou.
V týmu nebudeme mít slabého
hráče. To je výborné.“

Na permanentce lze ušetřit několik stovek
Prostějov/lv - S lákavou nabídkou pro
fanoušky přichází vedení basketbalového
klubu Orli Prostějov. Od 1. října budou
v prodeji permanentní vstupenky na celou sezonu
včetně zápasů play-off. Cena permanentky je
stanovena 500 korun.
Orli můžou v domácí hale teoreticky odehrát až
třicet zápasů. Vstupenka na jedno utkání bude
stát 30 korun, majitel permanentky tak může

ušetřit až čtyři stovky. „Přáli bychom si, aby v hale
bylo na našich zápasech co nejvíce fanoušků.
Proto nabízíme cenově zajímavou permanentku
s výraznou slevou,“ zdůvodnil přístup klubového
vedení předseda klubu Ivan Pospíšil.
Permanentní vstupenky se budou prodávat
v Klenotnictví Buráň v Arkádě u Teska, v
prodejně klenotů U muzea a v Kavárně KůrkaCentrum zdraví ve Vodní ulici.

Posílená sestava Orlů

si poradila také s Opavou
Prostějov/lv - Také druhé přípravné utkání na nový ročník
Mattoni NBL prostějovští
Orli zvládli. Po Prievidzi si
v úterním podvečeru uplynulého týdne poradili s Opavou.
Domácí vedli téměř v celém
zápase. Nakonec zvítězili
77:65, když soupeři dovolili
snížit na přijatelný rozdíl až
v poslední čtvrtině.
Hanáci proměnili hned první
střelecký pokus, a i když Opava vyrovnala, skóre se rychle
posouvalo předpokládaným
směrem. Domácí, kteří již
do hry nasadili také Dušana a
Pandulu, vedli v 7. minutě 15:8
a první čtvrtinu zakončili s výsledkem 23:12.
Náskok kolem deseti bodů drželi Orli také v dalším průběhu.
V 15. minutě sice Slezané snížili na 30:21 z pohledu domácích, závěr poločasu ale patřil
svěřencům Zbyňka Cholevy.
V rychlém sledu zakončili několik útočných akcí a navýšili
své vedení na 46:30.
Také po změně stran basketbalisté Prostějova drželi svižné
tempo, i když často míchali
sestavou. Ve 26. minutě už měli
k dispozici náskok dvaceti bodů
(57:37) a bez větších potíží mířili za dalším úspěchem.
Vysoké vedení hráče ukolébalo
a Opava začala na začátku poslední čtvrtiny stahovat. Dostala

BK Prostějov
BK Opava

77:65

(23:12, 46:30, 64:45)

Sestava a body Prostějova:
Pandula 17, Bratčenkov, Kohout 16, Marko 10, Nečas, Kratochvíl 3,
Slezák 2.
Sestava a body Opavy:
Djukanovič 13, Kramný 10, Šiřina 8, Dokoupil, Blažek, Gniadek 7,
Klečka, Toth 5, Sokolovský 3

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Přípravné zápasy se vždy hodnotí obtížně. Jdeme do nich z plného
tréninku, hra je často taková neurovnaná. Proti Opavě to bylo docela
tvrdé střetnutí, které jsme zvládli. Občas jsme ale měli problémy na
útočné polovině a také při přechodu do ofenzivy. Trochu mě mrzí,
že jsme pod dojmem vysokého vedení polevili a v poslední čtvrtině
dovolili soupeři stáhnout konečný výsledek.

Petr CZUDEK - BK Opava:

„Zahrát si s vicemistrem je vždy zážitek a užitečná konfrontace.
Soupeř byl lepší, přesto jsme v některých pasážích hráli docela
slušně. Měl jsem možnost vidět v utkání zkoušeného Černohorce
Djukanoviče a ten si nevedl špatně. Pokud to bude možné, byl bych
rád, kdyby u nás zůstal.“

se až na rozdíl deseti bodů a dvě
minuty před koncem stále držela
naději na dramatickou koncovku. Závěr utkání si přesto Orli
pohlídali a uspěli také ve druhém přípravném střetnutí.
Stejně jako v minulém ligovém
ročníku se domácí opírali o větší
počet dvouciferných střelců. Proti Opavě hned pět basketbalistů

překonalo dvoucifernou hranici.
V tomto týdnu zajíždějí svěřenci kouče Cholevy k odvetě do
Opavy, a to hned zítra, tj. v úterý
10. září. V dalším týdnu přivítají
slovenské duo . 18. září Komárno a 20. a 21. září Inter Bratislava. Do mistrovské soutěže
vstoupí Orli domácím utkáním
s Ústím nad Labem 12. října.

Prostějov/jim – Drtivou výhrou nad Napajedly, těsnou
prohrou o jednu branku s nakonec vítězným Jičínem „B“
a výraznější porážkou s juniorkou Karviné se prezentovali
hráči Sokola II Prostějov na
domácím házenkářském turnaji. Trenér Alois Jurík tak
neskrýval spokojenost, jím
vedené družstvo se dokázalo
úspěšně popasovat i s prvoligovými soupeři. A Jiří Kosina
se navíc s dvaceti brankami stal
nejlepším střelcem celého klání.
„Dopadlo to, jak jsem předpokládal, potvrdily se papírové
předpoklady. Napajedla jsme
měli na rozehrání, pak jsme
potrápili Jičín a ve třetím duelu
už byl znát rozdíl v trénovanosti,“
shrnul Jurík v kostce prostějovské
vystoupení.
Pořádajícímu oddílu se náramně
podařil vstup do turnaje, když
oslabená Napajedla zdolali rozdílem dvaadvaceti branek 33:11.
„Hrají severní skupinu druhé ligy,
přijeli ale nekompletní. To ovšem
nesnižuje kvalitu výkonu. Bylo to
příjemné překvapení, ale výsledek
odpovídá,“ ohlédl se prostějovský
trenér za otvíracím zápasem.
Ve druhém utkání zdolal Jičín „B“
mladíky z Karviné a následně
se postavil do cesty Hanákům.
Domácí si dlouho udržovali
nečekané vedení, v poločase to
dokonce bylo 14:9. Ve druhé
pětadvacetiminutovce se ale projevila síla soupeře a Středočeši
výsledek zcela otočili.

„Tohle mě mrzí. Ještě deset minut před koncem jsme
vedli, rozhodla ale psychika
a zkušenosti, soupeř trpělivě odkrajoval z náskoku. Báli jsme se
vzít zodpovědnost na sebe a za
druhý poločas jsme dali jen šest
branek. Potrápili jsme je ale,“ pochválil hráče.
S Napajedly si vysoko poradili
nejen prostějovští házenkáři, ale
i oba prvoligisté a závěrečný duel
mezi Sokolem II a Karvinou byl
přímým soubojem o druhé místo. Domácím ovšem utekl úvod,
v sedmé minutě to bylo už 1:5
a ani následný oddechový čas
neznamenal dotažení se na méně
než tři branky.
Karvinský gólman byl téměř
nepřekonatelný,
spolehlivě
chytal trháky i střely z postupného útoku, jeho spoluhráči
si navíc vedli v útoku spolehlivěji
a v poločase to bylo 8:16. Lépe
v ofenzivě se Prostějovu nevedlo
ani po změně stran, opět stihl dát
za pětadvacet minut přesně osm
branek a zákonitě tak nebodoval.
„Projevilo se, že jsme odpadli
po fyzické stránce. Oni trénují
sedmkrát týdně, my třikrát a
z toho vyplynuly chyby. Od
Žeravic ale bylo patrné markantní zlepšení a to ještě máme
čtrnáct dní do startu soutěže,“
těší se na úspěšný druholigový
ročník kouč Sokola II.
Generálku na úvodní duel
s Juliánovem, který se nakonec
přece jen bude hrát v souladu
s původními informacemi na

Nezalekli se. Prostějovští házenkáři potrápili Jičín „B“ i mladíky z Karviné, přestože se Gazdíkovi nepodařilo tento trhák proměnit v branku.
Foto: Jiří Možný
VÝSLEDKY PROSTĚJOVSKÉHO TURNAJE:
Napajedla – Prostějov 11:33, Jičín „B“ – Karviná SCM 21:16, Jičín „B“ – Prostějov 21:20, Karviná SCM – Napajedla 36:17, Jičín
„B“ – Napajedla 32:24, Karviná SCM – Prostějov 27:16.
Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Zacpal – Burget 4, Procházka 2, Jurečka 6, Ordelt 7, Kosina 20, Kozlovský 8, Valach 6,
M. Jurík 4, T. Jurík 1, Šestořád 2, Jura 1, Gazdík 8, Mikulka. Trenér: Alois Jurík.


1.
2.
3.
4.

KONEČNÁ TABULKA
Jičín „B“
3 0 0 74:60
Karviná SCM
2 0 1 79:54
Sokol II Prostějov 1 0 2 69:59
Napajedla
0 0 3 52:101

brněnské palubovce, obstará
sobotní pohárový duel s Bohunicemi. „Bude to pro nás poslední
ostrá prověrka a chtěl bych pozvat všechny příznivce. Bohunice
vyhrály druhou ligu, posílily
a jsou favoritem, můžeme ale
překvapit, pokud zahrajeme na
sto procent a zodpovědně po
celých šedesát minut,“ nevzdává se Jurík předčasně, byť se
soustředí hlavně na druhou ligu.
Dlouhodobě mimo hru zůstává
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pouze trojice Bečička, Raška
a Münster, nejhůře je na tom
první z nich, jenž má po reoperaci ramene šestitýdenní klid
a k dispozici bude až na jaře.
„Raška začal v uplynulém týdnu s lehkým tréninkem, ale jen
přímé pohyby, Münster byl vytahovat šrouby z kotníku a ještě
netrénuje,“ informoval Jurík
s tím, že oba bude moci v ideálním případě využít ve druhé
polovině podzimu.

Semo Cup ovládla Litovel, domácí brali „brambory“

Kostelec na Hané/jim – Kostelečtí házenkáři v konkurenci
prvoligových celků nepřekvapili.
Výsledkově za Litovlí, Bohunicemi i „béčkem“ Dukly Praha výrazně zaostali
a na domácím turnaji Semo Cup
skončili před zraky majitele titulárního sponzora Jana Prášila na
posledním, tedy čtvrtém místě.
Jedno ocenění nicméně „doma“
zůstalo, nejlepším gólmanem
pořadatelé vyhlásili kosteleckého
Jana Mayera.
Pořádající Kostelec načal turnaj
v městské sportovní hale derby
duelem s Litovlí. Nedávní soupeři
z první ligy se po sestupu domácích
o soutěž níž potkávají už pouze na
přípravných turnajích a také tentokrát se radoval papírový favorit.
Všechny duely se hrály na zkrácenou dobu dvakrát pětadvacet
minut, přesto úvodní střetnutí
přineslo více než čtyřicet branek.
Pod šestnáct kosteleckých branek
se nejvýrazněji podepsali Martin
Grulich s Romanem Bakalářem,
když oba dosáhli na čtyři zásahy,
Litovel ovšem takových hráčů
měla hned pět a i díky šesti gólům
nejlepšího hráče turnaje Miroslava
Nedomy nastříleli ještě o dvanáct
branek víc než jejich soupeř.
Podobně suverénně si vedl
i nováček moravské části první
ligy Bohunice. Pražské Dukle
nasázeli Brňané jen o branku
méně a vyslali tak na dálku vizitku
Prostějovu, s nímž se již v sobotu
odpoledne utkají ve druhém kole
národního poháru. Podařilo se jim
přitom rozložit střeleckou zátěž
hned mezi dvanáct hráčů, šest
z nich se trefilo minimálně třikrát.

Na základě úvodní dvojice
zápasů tak mohl střet Dukly
s Kostelcem slibovat vyrovnanou
podívanou, ovšem rezerva extraligového výběru se prosazovala více v ofenzivě a zakulatila
počet přesných střel na dvacítku.
Domácí hráči se naopak trápili
a podlehli 12:20. A protože Litovel
posléze v rychlém sledu porazila Bohunice i Duklu, rozhodla
o svém celkovém prvenství.
Pro druhé místo si dokráčely
Bohunice, poslední krok učinily
proti Kostelci. Ve prospěch
Jihomoravanů vyzněl poměrem
9:4 již první poločas, domácí se
na zdramatizování nezmohli.
Brzy po pauze to bylo již 12:4 a na
menší než sedmibrankový rozdíl
se Kostelec nepřiblížil.
V domácí bráně se sice činil Jan
Mayer, jenž s chutí likvidoval
gólovky ze všech stran a poradil
si i se sedmimetrovými hody,
jeho spoluhráčům se ovšem
v útoku vedlo ještě méně. Nepomohla ani krátká „hokejová“
přesilovka pět na čtyři, favorit
si udržoval vedení a v závěru
odskočil až na jedenáct branek.
„Soupeři nás předčili v rychlosti,
byli lepší ve zpracování míče,
nedělali tolik technických chyb.
Při postavené obraně to ještě bylo
dobré, málo jsme ale přerušovali
hru. Je to ovšem pochopitelné,
jsme spolu teprve dva měsíce a natrénování obrany si žádá alespoň
šest sedm měsíců,“ povšiml si
hlavních odlišností kostelecký
trenér Zdeněk Čtvrtníček.
Na hře svého týmu ocenil výkon
gólmana, nasazení hráčů i vracení
se do obrany a upozornil, že výsle-

Vzkaz Prostějovu. Hráči Bohunic (v červeném) porazili nejen
Kostelec (v modro-bílém), ale i Duklu „B“ a ukázali, kdo v sobotu
přijede na Chorásku.
Foto: Jiří Možný
VÝSLEDKY KOSTELECKÉHO TURNAJE:
Kostelec na Hané – Litovel 16:28, Dukla Praha „B“ – Bohunice
16:27, Kostelec na Hané – Dukla Praha „B“ 12:20, Bohunice
– Litovel 18:20, Dukla Praha „B“ – Litovel 24:31, Kostelec na
Hané – Bohunice 8:19.
Sestava a branky Kostelce na Hané: Mayer, P. Navrátil – R. Navrátil 1, I. Chalupecký 1, Smékal 5, Prášil 1, Kopečný, M. Grulich
6, Palička 2, Knébl 4, Vymětal 4, Bakalář 6, Rikan 6.


1.
2.
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4.

KONEČNÁ TABULKA
Litovel
3 0 0 79:58
Bohunice
2 0 1 64:44
Dukla Praha „B“
1 0 2 60:70
Kostelec na Hané 0 0 3 36:67

dek ovlivnila i malá sehranost
posil se zbytkem kádru. „Hráči si
nenahráli, nezakončili, dali jsme
málo branek. Do dvaceti minut
jsme se drželi, pak to už nebylo
dobré. Je to ale trochu začarovaný
kruh a teď nám studenti odejdou
na vysoké školy, takže tréninková
účast nebude ideální,“ povšiml si.

Trenér Kubíček: „Jsem spokojený jen s brankářem“

jako první do FbC Prostějov
5:2
vedení, které FBC Uničov
(1:0, 1:1, 3:1)
by jim mohlo Branky a nahrávky: Hnízdil (Čmela), Hloch J (Hloch K), Hloch K
svázané ruce (Páleník), Bouda (Fojt M), Slovák (Hnízdil) – Škoda, Štork.
trochu odlehčit.
Sestava FbC Prostějov:
Postupem času Krátký – Fojt M, Zakopal, Ťuik, Řehulka – Fojt Z,Smička, Bouda,
se křeč přeci jen Páleník,Hloch K, Hloch J, Čmela,Slovák,Hrubý, Hnízdil. Trenér: Palehce uvolnila. vel Kubíček.
Sestava Uničov:
Playmakeři se
Šenk, Pavlát - Škoda, Havlíček, Zach, Krejčí - Jemelka, Kabelka,Štork,
prosadili po Galetka,Rotekl, Galetka, Lukas.
hezké kombinaci Hlochovy řady podruhé “FbCčka“ František Slovák. Hosté
a bylo patrné, že se hra přeci jen se nepředvedli ve špatném světle,
herně srovnala. Nakonec utkání ale postupem času se přeci jen
skončilo příznivým výsledkem zejména fyzická připravenost pro5:2, když se dokázala prosadit jevila, čehož zkušený a vyzrálejší
premiérově i poslední letní posila domácí tým využil.

„Playmakeři“ zdolali i Olomouc

Kostelec na Hané/mif - Prostějovští florbalisté si k druhému přípravnému utkání pozvali druholigovou Olomouc, která
se loni dokázala zachránit.
Utkání tak už mělo trošku jinou kvalitu.
K vidění bylo více důrazných soubojů
i přesnějších kombinací. Domácí šli do
dvougólového trháku, ovšem dvě hrubky
napomohly soupeři srovnat krok. Navíc
po vyloučení šla Olomouc do vedení.
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INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
Nejužitečnější hráč: Miroslav Nedoma (Litovel)
Nejlepší střelec: Petr Franěk (Bohunice)
Nejlepší brankář: Jan Mayer (Kostelec na Hané)

Úvod přípravy florbalistům vyšel
Kostelec na Hané/mif - V uplynulém týdnu odehráli florbalisté Prostějova první přípravný
zápas v Kostelci. Na úvod
závěrečné fáze přípravy si pozvali Uničov, hrající nejvyšší regionální soutěž.
Utkání tentokrát oba trenéři svěřili
zkoušce všem druhům variací,
které by napomohly odkrýt slabiny
a souhru jednotlivých řad. Proto
byla k vidění v první půli utkání
spousta nepřesností, kostrbatost v
herním projevu a větší boj hráčů
s neposlušným míčkem než
pohledné akce. Přesto se prokázala
kvalita na straně domácích. Ti šli
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Prostějov však přidal na obrátkách a začal
Olomouc přehrávat. Výsledkem všeho
byly branky v síti Olomouce, které znamenaly rapidní odskok skóre (6:3). Playmakeři se pak zaměřili na určité herní prvky,
u kterých dělali ale dost chyb, čehož soupeř
využíval. Konečnou korigaci výsledku tak
udělala Olomouc, která nakonec nelichotivý náskok jen těsně nedotáhla. Prostějov
tak i podruhé vyhrál, tentokrát 7:6.

Konfrontaci se silnými, sehranými a přes léto ještě posílenými
protivníky ale nezvolil náhodou,
jeho přáním je úspěšně se připravit
na vstup do dlouhodobé soutěže
a na domácí duely na konci září
s Kuřimí a Olomoucí. „Každý
soupeř ve druhé lize je hratelný,“
věří svým hráčům Čtvrtníček.

Memoriál Pavla Vrby

v rukou Playmakerů
Přerov/mif - V uplynulém víkendu proběhl první ročník
Memoriálu Pavla Vrby.
Na florbalový turnaj byly sezvány
týmy, ve kterých ikona přerovského florbalu působila, včetně
prostějovských Playmakerů. Ti
nakonec překvapivě i celý turnaj
vyhráli. „Nešlo tolik o výsledek,
ikdyž nás potěšil. Spíš jsem rád, že
se tu setkalo poměrně spoustu lidí,
kteří Pavla znali. On si tu poctu
zasloužil. Díky němu se v Přerově
florbal posunul tam, kde je dnes.
Celý den byl skvělý i samotný
večerní program,“ pochválil akci
boss prostějovského florbalu
a kamarád Pavla Vrby Milan Fojt.

7:6

FbC Prostějov
FBS Olomouc

(2:1, 3:2, 2:3)

Branky a nahrávky: Smička (Fojt Z), Hnízdil (Čmela), Páleník
(Hloch J), Hloch K(Páleník), Hloch J (Páleník), Hloch J(Hloch
K), Čmela (Smička) – Hanusek(Rubín), Stehlík, Hanusek (Roletzský), Willmann, Dvorský (Pavlovský), Stehlík (Willmann).

Sestava FbC Prostějov:
Panák (37.Krátký) – Fojt M, Zakopal,Fojt Z,Smička,Čmela –
Kováč, Ťuik, Hloch J,Páleník, Hloch K – Žák, Vydržel, Hnízdil,
Hrubý, Řehulka. Trenér: Pavel Kubíček.

Sestava Olomouce:
Brus – Roletzský, Langer, Hanusek, Rubín, Willmann – Konečný,
Procházka, Dvorský, Stehlík, Pavlovský. Trenér: Pavel Švec.

Tenis
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. září 2013

Tento týden obsadí prostějovské kurty veteránská elita
Super-Seniors World Team Championships 2013
se letos opět koná v pěti kategoriích mužů a žen
- nad 60 let, 65, 70, 75 a nad 80 let. V Národním
tenisovém centru Morava v Prostějově se bude letos premiérově hrát Kitti Godfree Cup družstev žen
nad 65 let a Bitsy Grant Cup mužských týmů nad
75 let. V obou kategoriích se představí tenisté a tenistky z jednadvaceti zemí, šampionáty družstev
dalších věkových kategorií se konají v rakouských
městech Klagenfurtu, Poertschachu a Villachu.
Co pro prostějovský klub
znamená premiérové pořádání mistrovství světa seniorů
družstev? „Vážíme si pořadatelské důvěry Mezinárodní
tenisová federace, která nás požádala, abychom se ujali organizace týmové soutěže žen nad
pětašedesát let a mužů nad pětasedmdesát let. Představitelé ITF
určitě s námi mají dobré zkušenosti a v rámci kvalitních vztahů jsme na tento návrh kývli,“
prozradil na úvod jednatel TK
PLUS a šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek, jak se
takový podnik ocitnul na Hané
v Prostějově. „Samozřejmě
bylo to určitě i ve spojení s pořádáním juniorského šampionátu družstev do čtrnácti let, který
se letos v Prostějově konal už

popatnácté,“ přidal muž, který
stojí za většinu velkolepých
událostí v našem městě.
„Pro Českou republiku, Olomoucký kraj a naše město Prostějov je tenhle seniorský šampionát výjimečnou prezentací. Na
více než týden k nám přijedou
vynikající tenisové osobnosti
z jednadvaceti zemí. Jsem rád, že
tak náročný projekt vede opět ředitelka všech našich turnajů Petra
Langrová, že Českou republiku
bude reprezentovat i můj dlouholetý přítel Antonín Doseděl, člen
našeho klubu. Věřím, že čeští
muži a ženy budou doma úspěšní,“ konstatoval před šampionátem Miroslav Černošek.
Jaká bude v Prostějově v kategoriích W65 a M75 konkurence?

* Kitti Godfree Cup družstev žen nad 65 let
* Bitsy Grant Cup mužských týmů nad 75 let

JÍZDNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ SVĚTA
DRUŽSTEV SENIORŮ A SENIOREK:
PONDĚLÍ

9. 9.
ÚTERÝ

10. 9.
STŘEDA

11. 9.
ČTVRTEK

12. 9.
Jsme připraveni. Ředitelka dvou kategorií ze Super-Seniors World Team Championships 2013 Petra
Langrová s oporou českého týmu Antonínem Dosedělem.
Foto: www.tkplus.cz
„Když jsme se podívali do nominací, tak například v pánské
kategorii zde máme světovou
špičku. Jsem velice ráda, že náš
tým patří k favoritům. František Čech je dokonce prvním
hráčem světového žebříčku.
Z první desítky se u nás představí asi sedm tenistů. Uvidíme

tak opravdu to nejlepší, co se
seniorského tenisu týká,“ prozradila Petra Langrová, která
byla ředitelkou všech patnácti
ročníků světového mistrovství
juniorů World Junior Tennis
Final a letos bude mít premiéru
při Super-Seniors World Team
Championships 2013. „Udě-

láme všechno pro to, aby Kitti
Godfree Cup družstev žen nad
pětašedesát let a Bitsy Grant
Cup mužských týmů nad pětasedmdesát let dopadl u nás
nejen ke spokojenosti ITF, ale
především všech účastníků tohoto atraktivního mistrovství,“
přislíbila Langrová.

PÁTEK

13. 9.
SOBOTA

14. 9.

9.00

UTKÁNÍ
V
ZÁKLADNÍCH
SKUPINÁCH
hodin

9.00

UTKÁNÍ
V
ZÁKLADNÍCH
SKUPINÁCH
hodin

9.00

UTKÁNÍ

hodin V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH

9.00

UTKÁNÍ
V
ZÁKLADNÍCH
SKUPINÁCH
hodin

9.00

SEMIFINÁLOVÉ ZÁPASY
A DUELY O UMÍSTĚNÍ

9.00

FINÁLOVÉ ZÁPASY
A DUELY O BRONZ

hodin

hodin

VSTUP NA ZÁPASY JE VOLNÝ

Startovní listina mistrovství světa družstev seniorů a seniorek
Kitty Godfree Cup (W65)
Austrálie, Rakousko, Belgie, Brazílie, Kanada, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie,
Norsko, Polsko, JAR, Švédsko, Turecko, USA a Česká republika

Bitsy Grant Cup (M75)
Austrálie, Rakousko, Kanada, Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Japonsko,
Norsko, JAR, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA a Česká republika
INZERCE

František Čech, úřadující mistr světa. Foto: archiv TK plus

Prostějov podal pomocnou ruku

ITF a rakouskému svazu

Novou akcí v kalendáři prostějovského tenisu v letošním roce je
mistrovství světa veteránů 2013. Na
kurtech TK Agrofert budou o medaile konkrétně bojovat družstva
tenistů nad 75 let a tenistek nad 65
let. Organizační tým pod vedením
ředitelky Petry Langrové dělá maximum, aby si velcí milovníci bílého
sportu týden na Hané co nejvíce
užili.
„Máme k dispozici špičkový areál
i s hotelem. Je to ideální kombinace.
Podmínky v Prostějově zástupci ITF
dokonale znají z mistrovství světa
družstev do čtrnácti let a to byl jeden
z důvodů, proč jsme se na pořádání domluvili,“ poznamenala Petra Langrová,

podle níž bude organizace trochu odlišná, než v případě mládežnického mistrovství. „Kromě tenisu budeme muset
klást velký důraz také na společenskou
stránku. Veteráni se po zápasech chtějí
bavit. Ale jsem přesvědčená, že všechno zvládneme a hráči budou u nás spokojeni,“ doufá Langrová.
Za novým projektem stojí dlouhodobě nadstandardní vztahy
Miroslava Černoška s vedením
Mezinárodní tenisové federace
a jejím prezidentem Francesco
Ricci Bittim. Pro ITF je šampionát
vysoce prestižní. Mistrovství světa veteránů je velká akce a hraje se
v deseti kategoriích, proto je extrémně náročná na organizaci. Prostějov-

ský klub proto vypomůže s pořádáním dvou kategorií. „Osm turnajů se
hraje v Rakousku. Víc nejsou schopni pořadatelé organizačně zvládnout
a proto jsme podali pomocnou ruku
ITF i rakouskému tenisovému svazu,“ poznamenala ředitelka prostějovské části šampionátu...
Alice Marble Cup, Althea Gibson
Cup, Queens‘ Cup, Doris Hart
Cup, Von Cramm Cup, Britannia
Cup, Jack Crawford Cup a Gardnar Mulloy Cup se budou hrát
v rakouském Poertschachu Kalgenfuru a Warmad Villachu
Kitty Godfree cup a Bitsy Grant
Cup v Prostějově

Česká družstva jdou do boje o světové tituly

s lídrem žebříčku i domácím doyenem

Dalším potvrzením, že tenis je
pro marketingovou společnost
TK PLUS nejdůležitějším sportem a vlajkovou lodí firmy, je mistrovství světa seniorů, které na
antukových kurtech proběhne od
9. do 14 září 2013. O tituly bude
bojovat šestnáct družstev žen
v kategorii nad 65 let a stejný
počet mužských týmů v kategorii nad 75 let. Hrát se bude stejným systémem jako nedávné
mistrovství světa WJTF do 14
let. O medaile bude v obou kategoriích usilovat šestnáct týmů,
z čtyřčlenných skupin postoupí
do semifinále vítězná družstva,

následně se pak pokračuje
vyřazovacím způsobem až ke
konečnému umístění.
„Bude to pro nás nová zkušenost.
Nevíme, co od této akce můžeme
očekávat. Budeme chytřejší až
po mistrovství. Ale těšíme se. Je
to tenisový podnik a ty pořádáme
rádi,“ nechal se slyšet první muž
společnosti TK PLUS Miroslav
Černošek.
Především v kategorii mužů se
pokusí uspět domácí sestava,
kterou povede lídr světového
žebříčku
František
Čech.
V sestavě ovšem nebude chybět
ani domácí Antonín Doseděl. „Přál

bych si, aby mistrovství bylo pro
naše družstva úspěšné. A to nejen
z důvodu, že za muže nastoupí
můj dlouholetý kamarád Tonda
Doseděl,“ poznamenal Černošek.
Na kurtech se představí světová
špička ve svých kategoriích.
V mužské části šampionátu se
představí hned sedm tenistů z elitní
desítky.
„Na aktéry čeká také doprovodný
program. V polovině týdne budeme
pořádat hráčskou párty, a podle
toho co jsem slyšela, bývá to hodně
veselá akce...,“ dodala s úsměvem
ředitelka světového mistrovství Petra Langrová.

Tenis

Argentincům chybí Del Potro a Češi mají
větší šance na postup do finále Davis Cupu

Rozlosování základních skupin
SUPER-SENIORS WORLD TEAM
CHAMPIONSCHIPS 2013

ženy nad 65 let
 Skupina A
Francie
Polsko
Turecko
Švédsko
 Skupina B
USA
Česká Republika
Belgie
Jižní Afrika
 Skupina C
Velká Británie
Brazílie
Finsko
Austrálie

 Skupina D
Německo
Norsko
Kanada
Rakousko

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

muži nad 75 let
 Skupina A
USA
Švýcarsko
Itálie
Francie

 Skupina B
Německo
Japonsko
Španělsko
Kanada
 Skupina C
Česká Republika
Norsko
Turecko
Velká Británie
 Skupina D
Austrálie
Rakousko
Švédsko
Jižní Afrika

X

X

X

X

X

X

X

X

Hned tři tenisté TK Agrofert Prostějov jsou v
nominaci českého národního týmu, který bude od pátku do neděle v pražské O2 Areně
usilovat o postup do finále Davis Cupu. Kromě
Tomáše Berdycha je to Jan Hájek a Jiří Veselý.
V sestavě nechybí ani Radek Štěpánek a
Lukáš Rosol. V cestě obhájcům loňského vítězství stojí Argentina, v jejímž ve výběru chybí
současnbá národní jednička Juan Martín Del
Potro. Oporami tak budou Juan Mónaco (32.
hráč žebříčku ATP) a Carlos Berlově (48.
ATP.) Soupisku doplňují Horacio Zeballos,
Leonardo Mayer a Federico Delbonis.
Praha, Prostějov/lv, pk jovské nemocnici. Na nadcházející „týden pravdy“
„Semifinále bude pro Ar- však bude v pořádku.
gentince příležitostí k od- A na sto procent připravevetě za loňskou porážku v ní budou i tahouni českého
Buenos Aires. Bylo to těžké družstva, jimiž mají být přeutkání, vždyť Argentina do devším Berdych a Štěpánek.
té doby doma neprohrála. Strůjci loňského úspěchu
Přesto věřím, že uspějeme. mají dobrou formu a pokusí
Nečeká nás sice nic jedno- se ji potvrdit také v zaplduchého, ale můžeme si něném kotli pražské haly.
vybrat povrch, budeme mít „Tomáš hraje životní tenis,
skvělé prostředí, takže vý- podává vynikající výsledky.
hoda by měla být na naší Radek už je stoprocentně
straně,“ prohlásil nehrají- připravený a zdravý. Navíc
cí kapitán českého týmu hraje skvěle debla s Paesem,“
Jaroslav Navrátil, jehož v věří svým tenistům Navrátil.
uplynulém týdnu trápily Do týmu se dostal také Jiří
zdravotní problémy a pár Veselý, který prožívá kvalitdnů dokonce ležel v prostě- ní sezonu a probojoval se do

první světové stovky. Vyhrál
čtyři challengery, v žebříčku
od začátku roku poskočil o
dvě stě míst. A přestože neuspěl na US Open v prvním
kole, jeho rozvoj je nesporný.
„Udělal kus práce. Ukazuje,
že už v příštím roce by mohl
být stálým členem daviscupového týmu,“ řekl kouč týmu.
Jak je již známo, Argentině
chybí šestý hráč světa Del
Potro, přesto domácí sestavu
nečeká nic jednoduchého.
Monáco byl letos ve finále v Kitzbühelu a vyhrál v
Düsseldorfu a Berlocq zase
dominoval v Bastadu. „Soupeř bude silný i bez Del Potra,“ uvědomuje si Štěpánek.
„Chceme však využít domácí prostředí. A připomenout
si loňskou atmosféru, ze které mi dodnes naskakuje husí
kůže,“ dodal zkušený tenista.
Vstupenky na semifinálové utkání Davisova poháru
mezi Českou republikou a
Argentinou, které se hraje
od pátku 13. do neděle 15.
září 2013 v pražské O2 Aréně jsou stále v prodeji, a to v
síti Ticketstream. Chybět u
toho nebude ani věrný prostějovský kotel. Místní tenisový fan-klub vypravuje do
Prahy tradičně autobusový
zájezd.

US OPEN NEVYŠLO ANI BERDYCHOVI

Skončil v osmifinále...

X

X

X

X

X

X

New
York
(USA),
Prostějov/lv, pk - Loňský
úspěch v podobě postupu
do semifinále US Open
prostějovský
tenista
Tomáš Berdych neobhájil.
Nejlepší domácí hráč
sice postupně porazil
Itala Paola Lorenziho,
domácího Denise Kudlu
a Francouze Juliena Benneteaua. V těchto duelech
tudíž neztratil ani set, než
ale narazil na Stanislase
Wavrinku ze Švýcarska.
Devátý nasazený hráč posledního grandslamového
podniku v roce zvítězil ve
čtyřech setech 3:6, 6:1,
7:6 (8:6), 6:2 a zastavil tak
Berdychovu jízdu již ve
čtvrtém kole.
První set vypadal nadějně.
Berdych už ve čtvrté hře
získal brejkbol a o několik
minut později také první
sadu. Švýcar ale průběh zápasu dokázal otočit a ukázal,
že české jedničce jeho hra
příliš nesvědčí. „Úvod byl

dobrý. Pak se ale Wavrinka
rozehrál, předváděl solidní
tenis a z mé strany některé
věci tolik nefungovaly, jak
bych si přál. A když proti
vám hraje takový tenista
jako Stan, nestačí to,“ uznal
Tomáš Berdych.
Osmadvacetiletý
Švýcar
hladce srovnal poměr setů,
když dokázal ve dvou
případech získat soupeřovo
podání. Definitivně se
střetnutí zlomilo ve třetím
setu. V jeho závěru si protivníci několikrát vzali servis a rozhodovala zkrácená
hra. V ní uspěl Wavrinka a
nadechl se k rozhodujícímu
náporu. „Stan zahrál tiebreak skvěle a zaslouženě urval třetí set. Měl jsem přitom
ve zkrácené hře dobrou
šanci uspět. Nevyšlo to. Byl
to zásadní moment utkání.
Když vedete 2:1 na sety, je
jednodušší jít si pro ten čtvrtý
set. Tuto výhodu měl bohužel
soupeř,“ litoval ztracené
klíčové sady Berdych.

Wavrinka vyhrál za necelé
tři hodiny a podruhé
v kariéře postoupil do
čtvrtfinále US Open. Pro
Berdycha naopak mistrovství Spojených států
skončilo. „Loni semifinále
a letos čtvrté kolo, to se
nedá srovnat. Rozdíl je
jasný..,“ uvedl zklamaný
prostějovský tenista.
Bezprostředně po jeho
vyřazení procházely tuzemskými médii spekulace
a „chytré“ řeči o všem,
co by měl Tomáš Berdych
změnit, aby se prokousal ke
grandslamovému triumfu
nebo do nejlepší čtyřky.
Sám hráč TK Agrofert
však rezolutní kroky odmítá. „Nebudu něco vymýšlet
jen kvůli tomu, abych to
zkusil, za půl roku to půjde
k šípku a já se budu muset
drchat zase nahoru. Vím, co
stálo úsilí se dostat tam, kde
jsme a udržet se,“ nechal se
slyšet vždy nohama na zemi
stojící „Berďa“.

aktuální tenisové výsledky z MS seniorů i Davis cupu
X

X

sledujte na

www.vecernikpv.cz

„BUDE TO MOJE PRVNÍ A SOUČASNĚ POSLEDNÍ MISTROVSTVÍ“
Antonín Doseděl je jediným Prostějovanem v nominaci ČR

Prostějov - Mezi opory českého výběru na mistrovství světa veteránů v kategorii nad 75 let bude patřit prostějovský tenista Antonín Doseděl.
Na start se místní rodák těší a doufá, že přispěje
k úspěchu národních barev. „V Česku takový turnaj ještě nebyl,“ tvrdí šestasedmdesátiletý hráč.
Ladislav Valný
Budete hrát na domácích kurtech. Těšíte se
hodně?
„Od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že se bude hrát v Prostějově! Ale musím uznat, že
už je to trochu za mým zenitem. Nemyslel jsem si, že ještě
budu hrát soutěžní zápasy.“
Máte nějakou zkušenost se světovým mistrovstvím družstev?
„Na podobném klání jsem
ještě nestartoval. Bude to tedy
moje premiéra. Současně
musím říct, že zároveň také
poslední start na podobném
turnaji...“
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Zkuste trochu přiblížit
úroveň seniorského tenisu. Na jaké zápasy se můžou
diváci těšit?
„Uvidí tenis těch nezarytějších
seniorů, kteří hru opravdu milují. Výměny budou zajímavé, postavené na vytříbeném
myšlení. Žádný balon se neodevzdá zadarmo. Rozdíl bude
jen v tom, že seniorský tenis
je pomalejší než vrcholový.
Av tom, že dnešní hráči vydělávají obrovské peníze a seniory turnaje obrovské peníze stojí...(úsměv)“
Prozraďte, co obnáší seniorský tenis z pohledu
financí?
„Je to drahý koníček! To je
také důvod, proč jsem nehrál

na turnajích v Americe nebo
Austrálii. Jen start na turnaji
první kategorie stojí devadesát
euro, pak je tady doprava a pobyt. Jsou to velké peníze. Byl
jsem třeba na turnaji v Chorvatsku a postoupil do semifinále. Když jsem všechno spočítal, přišel mě jeden zápas na
dvanáct a půl tisíce korun...“
Ve světovém žebříčku
jste
momentálně
v páté desítce, před časem
jste ale byl první. Jak se
vlastně seniorské soutěže
bodují?
„Žebříček se vytváří podle
výsledků na čtyřech největších turnajích. Když se jich
nezúčastníte, body se odepisují a ztrácíte pozice. Proto
nemusí být umístnění hráčů,
kteří přijedou do Prostějova,
až tak podstatné. Klidně může
dorazit hráč, který nemá postavení a přitom je velice kvalitní.
Sám jsem to několikrát zažil.
Nastoupil jsem proti tenistům

Reprezentant. Antonín Doseděl bude i ve svých letech válet
za ČR.
Foto: archiv TK Prostějov
z Číny nebo Tchaj-wanu a byl
rád za úspěch.“
Před pár lety jste vyhrál
světové veteránské hry v
Dánsku, dostal se na první
místo žebříčku ve své kategorii. Čím to, že jste se neudržel
na špici?
„V průběhu seniorské kariéry
jsem vyhrál, co vbyhrát šlo!
V Evropě už nebylo moc co do-

kázat a proto jsem ztratil motivaci. Přidaly se i zdravotní problémy. Achilovka, kardiostimulátor,
mám problémy s koleny. Léta se
zkrátka nedají zastavit.“
U tenisu ale přesto zůstanete…?
„Určitě, i když mě už mí žáci
na trénincích porážejí. Přesto
chci hrát. Ale už pouze v mezích
mého zdraví...“

Úvodní slova významných osobností
Šéf ITF: „Při těchto akcích nejde jen o soupeření!“
„Je mi velkým potěšením přivítat vás jménem Mezinárodní tenisové federace v Prostějově na ITF - Mistrovství světa družstev seniorů. Z největší části se na organizaci této sportovní akce podílí Rakousko, které pořádá i
třiatřicátý ročník ITF - Mistrovství světa družstev seniorů, zatímco Česká republika organizuje dva poháry: The
Bitsy Grant Cup a Kitty Godfree Cup, ITF - Mistrovství
světa seniorských družstev mužů ve věkové kategorii
nad pětasedmdesát let a žen nad pětašedesát let. Soutěže
družstev se celkem zúčastní přes stopadesát týmů, které
budou soupeřit o deset různých pohárů. Během prvního
týdne soutěže budou hráči reprezentovat své národní
týmy a pak nastoupí v Rakousku, aby se během druhého
týdne utkali v soutěži jednotlivců. Těchto zápasů se zúčastní přes šest stovek tenistů ve
věku šedesát a více let, kteří budou soutěžit ve věkových skupinách rozdělených vždy
po pěti letech až do věku pětaosmdesát let, přičemž letošního mistrovství se poprvé v
historii zúčastní i družstvo žen ve věku 85 a více let.
Loňské mistrovství se konalo v Chorvatsku, odkud si titul mistrů světa odvezla družstva z Rakouska, Francie a Kanady, jakož i ze Spojených států, které vyhrály sedm
pohárů již podruhé za sebou. V mistrovství jednotlivců se také urputně bojovalo a
zvláště bych se chtěl zmínit o Rakušanovi Petru Pokorném, který získal svůj sedmý
titul mistra světa v kategorii jednotlivců. Oproti tomu František Čech vybojoval na
mistrovství světa jednotlivců svůj zcela první titul, poté co porazil Kinga Van Nostranda ve finále soutěže mužů jednotlivců nad pětasedmdesát let a získal tak pro Českou
republiku první titul mistra světa od roku 2004.
Při těchto akcích však nejde jen o soupeření. Jelikož svým účastníkům přinášejí nezměrnou radost a společenské vyžití, mnozí hráči se jich rádi účastní opakovaně, aby
obnovili stará protivenství, povykládali si s přáteli a zároveň si vychutnali příležitost
zasoutěžit si na mezinárodní úrovni.
Nakonec bych rád poděkoval ředitelce turnajů v České republice, paní Petře Langrové, a Českému tenisovému svazu, rakouskému turnajovému řediteli, panu Gernotu
Dreierovi, a Rakouskému tenisovému svazu, jakož i mnoha dobrovolníkům, bez
jejichž usilovné práce a nadšení by se žádná z těchto sportovních akcí nemohla uskutečnit. Přeji vám všem dva úspěšné a příjemně strávené týdny!“

FRANCESCO RICCI BITTI
Prezident Mezinárodní tenisové federace

„Vnímáme to jako příležitost zviditelnit kraj,“
říká J. Rozbořil
„Vážení sportovní přátelé, vítám vás na tenisovém mistrovství světa seniorů. Jsem rád, právě Olomoucký kraj
a město Prostějov hostí soutěž, v níž startuje v pěti věkových kategoriích více než stopadesát týmů z celého
světa. Tato akce je jednou z největších týmových soutěží
na světě s úctyhodnou tradicí. Vážím si skutečnosti, že
se v Prostějově představí reprezentační týmy žen, které
budou bojovat o Kitty Godfree Cup (W65), muži pak
budou usilovat o Bitsy Grant Cup (M75). Město Prostějov se tím zařadilo mezi další významné pořadatele
seniorských šampionátů, k nimž dále patří Klagenfurt,
Poertschach a Villach.
V Olomouckém kraji je to právě Prostějov, který spojujeme s největšími tenisovými úspěchy. Zdejší agentura TK PLUS, která stojí za
organizací dvou seniorských mistrovství, je také pořadatelem největšího tenisového
turnaje v České republice, UniCredit Czech Open.
Členkou prostějovského klubu je wimbledonská šampionka 2011 Petra Kvitová a je
odtud i současný pátý tenista světa Tomáš Berdych. Působí zde Jiří Novák, který byl
ve své době také pátým hráčem ATP. Prostějovští tenisté kralují nejen České republice,
ale patří mezi nejlepší na světě. Právě ve zkušenostech zdejších sportovních manažerů
a pořadatelů vidím záruky, že také seniorská mistrovství dopadnou ke spokojenosti všech. Rád bych také připomněl i určitou časovou symboliku, protože ve stejnou
dobu, kdy se budou hrát rozhodující duely Kitty Godfree Cupu a Bitsy Grant Cupu,
bude bojovat v Praze český tým o postup do finále Davisova poháru. Významná část
české daviscupové reprezentace je právě z prostějovského klubu.
Jsem rád, že můžeme být hosty šampionátu Super-Seniors World Team Championships 2013, vnímáme to nejen jako vynikající přehlídku světového seniorského tenisu
v těchto věkových kategoriích, ale i jako nadějnou příležitost zviditelnit Olomoucký
kraj. Dovolte mi také, abych vyjádřil svůj obdiv ke všem, kteří odvádějí na dvorci
výborné výkony a reprezentují své země. Chce to dokonalou životní disciplínu, bez ní
by nemohli oblékat repreze ntační dres.
Přeji všem příjemný pobyt na Hané a hodně tenisové síly a dovednosti.“

Ing. Jiří Rozbo řil
hejtman Olomouckého kraje

Miroslav Pišťák: „Žádná cestovní kancelář
či reklamní agentura nám není schopna nabídnout to,
co společností TK PLUS
pořádaný světový seniorský šampionát!“
„Vážení sportovn í přátelé, sám jsem ve věku, kdy se
s pokorou ohlížím za svými životními kroky, bilancuji,
kdy a kde jsem měl být sám k sobě náročnější. Věřte, o
to více si vážím životného elánu a nekonečné houževnatosti všech, kteří přijedou do našeho města bojovat o
týmové tituly mistrů světa. V Prostějově, v Národním
tenisovém centru Morava se bude hrát Kitty Godfree
Cup družstev žen nad pětašedesát let, Bitsy Grant
Cup mužských týmů nad pětasedmdesát let a dovedu
si představit nekonečné oběti a snahu, i v pokročilém
věku dokazovat, že patřím ve svém oboru k nejlepším. Je mi jasné, že za dnešní tenisovou dovedností
účastníků šampionátů jsou desítky let pravidelného
sportování, tréninků a účastí na turnajích. Je třeba vše ocenit o to více, že mnozí
ze seniorských reprezentantů byli úspěšní ve svých životních profesích a získali si
v nich respekt.
Věřte, žádná cestovní kancelář či reklamní agentura nám není schopna nabídnout
to, co společností TK PLUS pořádaný světový seniorský šampionát. Přijíždějí k
nám vážení hosté ze třiadvaceti zemí celého světa a pevně věřím, že vedle dokonalých výkonů na tenisových dvorcích budou mít příležitost podívat se po krásách našeho města a celého regionu přívětivé Hané. Všichni jsou pro nás ti nejdokonalejší
poslové, kteří jistě budou doma vyprávět - jak se jim u nás líbilo a uděláme všechno
pro to, aby tomu tak bylo.
Měl jsem před několika týdny příležitost sledovat snažení nejlepších juniorů z celého světa, přijeli k nám do našeho města už popatnácté, Prostějov je plný tenisových
nadějí, na všech bylo znát, jak touží po úspěchu, chtějí se prosadit. Těší mě, že nyní
mohu přivítat tenistky a tenisty z opačné strany věkového spektra, i oni určitě přivezou na Hanou rozvážnou sportovní soutěživost. Určitě to budou inspirující setkání
nejen s výbornými tenisty, ale i s osobnostmi, které v příjemném rozpoložení dokazují sobě a symbolicky všem kolem, že před časem zvolili dokonalý životní styl, ve
kterém hrál a hraje hlavní roli sport.
Rád bych také připomenul, že jsme všichni hrdí na prostějovský tenisový klub, který je oporou české tenisové reprezentace. Tenisté a tenistky vítězných týmů Davisova poháru 2012, Fed Cupu 2011 a 2012 jsou z místního klubu, stejně jako Antonín
Doseděl, člen české seniorské reprezentace. Prostějovské tenisové mládí kraluje
českým mistrovstvím, má v klubu dokonalé zázemí pro výchovu talentů. Těší nás
to a budeme i v budoucnu tyto prospěšné snahy podporovat.
Dovolte mi popřát všem sportovní úspěchy, nová přátelství a příjemný pobyt na
naší krásné Hané. “

Miroslav Pišťák
primátor statutárního města Prostějov
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Exkluzivní interview s reprezentačním trenérem parašutistů České republiky

IVAN HOVORKA: „DÍKY DUKLE PROSTĚJOV STÁLE PATŘÍME K NEJLEPŠÍM NA SVĚTĚ“
Kouč a bývalý skvělý závodník se rozpovídal
p
nejen
j o uplynulém
py
mistrovství Evropy, kde ČR získala osm medailí

Prostějov - Tak jistě, jako se den střídá s nocí, vozí čeští
parašutisté reprezentovaní členy ASO Dukla Prostějov
každoročně cenné kovy z vrcholných mezinárodních
akcí. Tato potěšitelná tradice platí už téměř dvacet posledních let a po celé tohle úspěšné období se v partě
prostějovských parašutistů pohybuje Ivan Hovorka.
Dlouho vynikající aktivní závodník, nyní trenér národního týmu České republiky. V předminulém týdnu dovedl
své svěřence k zisku osmi medailí na evropském šampionátu v Rusku (informovali jsme v minulém vydání pozn.red.) a PROSTĚJOVSKÝ Večerník si s koučem
nejen o tomto úspěchu popovídal.
Marek Sonnevend
Můžete v kostce zrekapitulovat nejlepší výsledky
svých svěřenců na mistrovství Evropy, jež bylo současně i Světovým pohárem?
„Nejcennější určitě je zlato Libora
Jirouška z individuální akrobacie,
kde navíc Jirka Gečnuk přidal
bronz. V mužské kategorii jsme
brali také dvě stříbra v družstvech
jak za přesnost přistání, tak za
celkové pořadí. A dařilo se i juniorům, když Bonifác Hájek a Miloš
Kříž shodně získali po dvou bronzech v přesnosti přistání, akrobacii i kombinaci. Konečná sbírka
osmi placek včetně jednoho titulu
je opravdu vynikající a svědčí
o tom, že český parašutismus nadále patří do absolutní světové špičky.
A nutno říct, že hlavně díky Dukle
Prostějov, neboť všichni medailisté jsou jejími členy.“
Panuje tedy s uplynulým
evropským šampionátem
maximální spokojenost?
„Nechci být neskromný,
ale kluci mohli dopadnout ještě o
něco lépe...(úsměv) Každý z našich mužů totiž v přesnosti přistání
pokazil jeden skok, což je srazilo
níže jak v této disciplíně, tak v
kombinaci. Například Hynek
Tábor v přesnosti až do semifinálového kola vedl, pak za silného
větru připsal hodně trestných centimetrů a bylo z toho až sedmnácté
místo. Kvůli těmto jednorázovým
výpadkům chlapi těsně nedosáhli na stupně vítězů v celkovém
pořadí, naštěstí v družstvech nás
tohle tak moc nebolelo, protože
tam se vždy jeden nejhorší pokus v daném kole škrtá. Tudíž
z týmového hlediska kluci odvedli
maximum, což bezezbytku platí
také o individuální akrobacii, v níž
stoprocentně prodali, na co mají.
Svými výkony navíc hodně potěšili rovněž oba naši junioři, u nichž
je vidět postupný růst výkonnosti
směrem k úplné elitě. Bonifác
s Milošem mají před sebou slibnou budoucnost, pokud vydrží
poctivě makat. Celkově lze říct, že
mistrovství Evropy bylo pro nás
velmi úspěšné.“
Jak vrcholná akce vypadala z organizačního hlediska?
„Bez obalu musím říct, že doslova
hrozně! Rusové nesplnili téměř
nic z toho, co původně slibovali, a člověku pak z šampionátu
zbytečně zůstává určitá pachuť...
Třeba v místě seskoků mělo být
centrum s občerstvením i dalším
zázemím včetně takových zá-

kladních věcí, jako jsou sprchy.
Jenže skutek utek, pořadatelé
postavili jen pár prázdných stanů
bez ničeho a jídlo i pití si všichni
museli nosit sami. Hotel jsme měli
docela dobrý pouze díky tomu, že
mezinárodní kontrolor - shodou
okolností Čech Jirka Blaška - při
své inspekci kategoricky odmítl
původně plánovaný hotel, který
absolutně neodpovídal ani těm
nejnižším nárokům. Když k tomu
připočtu neustálé problémy různého charakteru s průběhem soutěží,
měl jsem toho coby jediný trenér
a zároveň vedoucí celé české výpravy fakt dost. Nechci naříkat, ale
ten necelý týden permanentního
zápřahu od brzkého rána do pozdního večera byl opravdu záhul.
Naštěstí se vyplatil díky početné
sbírce medailí i tím, že jsme mistrovství ve zdraví a bez následků
přežili...(úsměv)“
Čím si vysvětlujete, že pořadatelé takovou blamáž
vůbec dopustí?
„Po pravdě jsme s potížemi tohoto charakteru dopředu počítali.
Rusové jako organizátoři totiž
nemají valnou pověst a bohužel
ji znovu potvrdili. Oni vždycky
chtějí na všem co nejvíc vydělat
i tam, kde by rozhodně neměli,
a přitom nejsou schopní či spíš
ochotní zajistit ani průměrný

„Bez obalu musím říct, že doslova hrozně!
Rusové nesplnili téměř vůbec nic z toho,
co původně naslibovali, a člověku pak
zbytečně zůstává určitá pachuť... “
Reprezentační lodivod Ivan Hovorka o tom,
jaká byla organizace mistrovství Evropy
standard. Asi to coby příslušníci
velkého sebevědomého národa
neřeší a vědí, že jim tahle ignorance pokaždé nějak projde. (trpce se pousměje) Jak říkám, my
jsme na problémy byli nachystaní, a proto nás nepřekvapily. I tak
se však vždy najde něco, čím vás
Rusáci dokážou vyvést z míry.
Naštěstí vše vyléčilo naše výsledkově úspěšné vystoupení. Podobné to snad bude příští rok na civilním mistrovství světa v Bosně,
kde taky musíme očekávat takřka
cokoliv...“
Představovalo mistrovství Evropy tečku za sezónou 2013?
„Zatím ne. Ještě nás během září
čekají poslední dva závody letošního seriálu Světového poháru na

přesnost přistání a v říjnu kluci poletí na armádní mistrovství světa
do Číny.“
Jak je na tom současný
český, potažmo prostějovský parašutismus?
„S ohledem na globální ekonomickou situaci relativně dobře.
Republiková špička v mužích i juniorech kompletně patří do Dukly
Prostějov a opakovaně se dokáže
prosazovat mezi nejlepší v mezinárodním měřítku hlavně díky
tomu, že má právě v Dukle prostřednictvím armádních finančních prostředků vytvořeny solidní
podmínky. Mimo armádu český
vrcholový parašutismus podle mě
nefunguje ekonomicky tak, jak
by měl a mohl. Chybí víc peněz
i konkrétní koncepce podpory ze

Českou republiku reprezentovali: muži Jindřich Vedmoch, Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Libor Jiroušek a Oldřich Šorf (všichni
Dukla Prostějov), ženy Daniela Macichová a Miroslava Vraná, junioři Bonifác Hájek a Miloslav Kříž (oba Dukla Prostějov).
MUŽI
Družstva - přesnost přistání: 1. Slovinsko, 2. Česko, 3. Bělorusko.
Družstva - celkové pořadí: 1. Rusko, 2. Česko, 3. Německo.
Jednotlivci - přesnost přistání: 1. Belta (Slovinsko), 2. Vodišek (Slovinsko), 3. Wiesner (Německo), 17. Tábor, 19.
Gečnuk, 21. Šorf, 24. Vedmoch, 28. Jiroušek.
Jednotlivci - akrobacie: 1. Jiroušek, 2. Pflueger (Německo), 3. Gečnuk, 13. Vedmoch, 14. Tábor, 17. Šorf.
Jednotlivci - celkové pořadí: 1. Wiesner, 2. Maximov (Rusko), 3. Pflueger, 5. Gečnuk, 7. Jiroušek, 9. Tábor, 12. Vedmoch, 13. Šorf.
ŽENY
Jednotlivkyně - přesnost přistání: 1. Letezinová (Rusko), 2. Nikulinová (Rusko), 3. Sadowá (Polsko), 20. Macichová, 31. Vraná.
JUNIOŘI
Jednotlivci - přesnost přistání: 1. Kuzmenka (Bělorusko), 2. Sejevič (Bělorusko), 3. Kříž, 4. Hájek.
Jednotlivci - akrobacie: 1. Lautenbacher (Německo), 2. Kuzmenka, 3. Hájek, 4. Kříž.
Jednotlivci - celkové pořadí: 1. Kuzmenka, 2. Lautenbacher, 3. Hájek a Kříž.

Ve vzduchu. Prostějovští parašutisté se na mistrovství Evropy pod svými padáky
činili a doskočili si hned pro osm medailí.
Foto: Ivan Hovorka.

INZERCE

h
yc
rd
Be
áš
m
To
elý
es
íV
Jiř

vá
ito
Kv
tra
Pe

AREÁL
TK PROSTĚJOVV

HLEDÁME VÍTĚZE

FEDCUPOVÉHO A DAVISCUPOVÉHO TÝMU

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 OD
15:30 HODIN SE KONÁ ZÁPIS DO TENISOVÉ
ŠKOLY PŘI TK AGROFERT PROSTĚJOV.
WWW.TKAGROFERT.CZ

strany zastřešujících organizací.
Třeba já dělám reprezentačního
trenéra zadarmo ve svém volném
čase, ovšem to si nechci stěžovat.
Uživím se jinými aktivitami a nechci kluky opouštět, když se nám
tak daří. Navíc mezi současnými
prostějovskými parašutisty panují
už dlouhá léta výborné vztahy,
máme skvělou partu a také díky ní
pořád vozíme tolik úspěchů.“

výsledky ME 2013 v klasickém parašutismu
(Rusko, Čeboksary - 22. až 26. srpna 2013)

INZERCE

PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ 2013 OD 15:30 HODIN

Na bedně. Dvakrát stříbrné družstvo mužů potvrdilo příslušnost ke světové špičce. Na snímku zleva
Jiří Gečnuk, Oldřich Šorf, Hynek Tábor, Libor Jiroušek a Jindřich Vedmoch.
Foto: Ivan Hovorka.
Má parašutismus coby
neolympijská disciplína
v aktuální moderní společnosti vůbec budoucnost?
„Já pevně věřím, že klasický parašutismus určitě ano. Má dlouhou
tradici, bez větších problémů přežil
nedávný boom řady nových populárních disciplín a na rozdíl od
mnoha z nich celosvětově dál fun-

guje na stejně vysoké úrovni. Co
se týká českého parašutismu, podmínkou jeho pokračující úspěšné
existence rozhodně je podpora armády v Dukle Prostějov. A jinak by
určitě bylo potřeba sehnat alespoň
nějaké sponzory, kteří se do našeho
sportu moc nehrnou. V tomto směru chci zkusit podniknout některé
y, snad pomohou...“
kroky,

kdo je
ivan hovorka

Býý lýý výborný
Bývalý
ýb
ý
ý pparašutista
š i a v současnosti
č
i trenér
reprezentace
p
České republiky
p
y se narodil 28. září
1961 v Ústí nad Labem. Od mládí hrál lední hokej za Lovosice, kde to dotáhl do dorostenecké ligy,
a absolvoval i jednu sezónu v mužské kategorii za
Litoměřice. Paralelně se od roku 1977 začal v Příbrami věnovat také
sportovnímu
p
parašutismu
p
a naplno
p se touto cestou vydal
y v roce 1980
po nástupu do Dukly Prostějov. V jejích barvách coby reprezentant ČR
posbíral víc než deset medailí na mistrovstvích světa včetně tří titulů
v družstvech. Osobně si však nejvíce cení triumfu mezi jednotlivci na
Světových
ý leteckých
ý hrách. Od sezónyy 2009 vykonává
y
ffunkci hlavního
trenéra národního výběru mužů a juniorů České republiky. Pod jeho
vedením získali naši zástupci během uplynulých pěti let množství cenných kovů na světových i evropských šampionátech.

